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 ثارتلا بتك ةلسلس | ةبقارعلا ةيروهمجلا - مالعالا ةرازو تاروسنه
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 مم ره بحرب هيملع هيب دا هررهشض
١ 5 

 قائلابلجلا
 35318 ناريزح - 11١1؟5نزنومت

 اهعبط ةداعا ىلع فرشاو اهعجار
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 : برعلا ةغلا

 تالجملا سفنأ نم يمو ٠ ةيوغل ةيخيرات ةيبدأ « ةيرهش ةلجم
 دلجملا ضغبو تادلجم ثالث اهنم ردص ٠ ةدام اهرزغأو ةيب علا

 بوسشن بيسي تبجتحا مث < 3791590191١ ةنس نيب « عبارلا

 ترمتساف 1953 ةنس اهرادصا فناتسا مث ٠ ىلوالا ةيملاعلا برحلا

 اهبو ٠ ةتتس ةريخالا اهتادلجم ددع غلب ثيح 2 191١ ةياهن ىنح

 نم اهتلمج يف دعت 2« «*تادلجم ةعست اهلك اهتعومجم ماوق راص

 ٠ اهنع ىنغتسي ال يتلا ةيوغللا رداصملا

 داوع سيكروك
 يلمركلا يراه ساتسنا بالا

 هتافلؤمو هتايح
 ! :551١ ص

 ف 2 ةريثك دئاوف مدقت « برعلا ةغل » ةلجم ثادلجم نا
 مهمولع هيف اورمشنيل باتكلاو ءابدالاو نويوغللا هدجو يذلا لاجملا
 ةيواح تادلجملا هذه تءاج كلذلو ٠ ةفاتخم تاءوضوم يف مهراكفاو
 يخيراتلا هتدام ةلجملا هذه يف ةغللا بلاط دجي ٠ فراعملا نم ريثك ىلع
 اهيف دجيو ٠ ةيعقاولا ةايحلاب ةيوق جئاشو تاذ ةغللا نوكت فيكو
 نوينعملا اهيف دجيو ٠ هخيرإتو هدقنو بدالاب لصتت ةدام بيدالا
 دجيو ٠ ةيلاع ةميق تاذ قئاثو قارعلا خيرات اميس الو خيراتلاب
 , مهعئابطو مهديلاقتو ماوقالا تاداعب لصتت ةدام عامتجالا بلاط اهيف
 « مهتشيعم ةقيرطو « ةئيبلا هذهل هالؤم فيكتو « ناكسلاب ةئيبلا ةقالعو
 متهملا اهيف دجيو ٠ مهدئاقعو مهلاثماو مهيناغاو مهراكفأو , مهفرحو
 اهلوصاو ةميدقلا تانايدلاب لصتت ةدام بهاذملاو لحنلاو دئاقعلاب
 ٠ اهتافلخمو

 فلخت ةرتف بقع ءاج يذلا نرقلا اذه علطم يف قارعلا يف ةيملعلا ةكرحلا نع فشكت ةيخيرات قئاثو اذه لك نم ببسب يمو
 ٠ ةديدجلا ةراضحلا بكرب قاحللا نع قارعلا اهيف عطقنا دمالا ليوط
 يع ةصاخ ةفقو اهنم فقوف « ةديدجلا ةراضحلا هذه لبقتسي ذخاف
 . رخآ عديو ائيش ذخأي يذلا ركفملا لمأتملا ةفقو

 «برعلا ةغل» ةنازخلا هذه يف امب ملع ىلع ديدجاا انليج نظأ امو

 حبارلا دلجملا ءازجا نم رهظ ام « ددعلا اذه يف لخدي ال (*)
 ٠ ىلوالا ةيملاعلا برحلا لبق
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 نم ميقي نا عيطتس ثحابلا نا كلذ ٠ .داوملا فلتخم يف دئاوف نم
 ٠ اريبك ايملع المع ىلوالا داوملا هذه

 لجأ نم اهعبط ةداعاب ةلجملا هذه ريسيت ناك كلذ لجا نمو

 ٠ ةرتفلا هذه يف اهعفناو لامعالا

 5 يئارماسلا ميهاربا روتكدلا

 برعلا ةغل ةلجم نم لوالا دلجملل ةمدقم نم

 ىلع ةيقارعلا ةيروهمجلا يف مالعالا ةرازو يأر رقتسا كلذلو

 اهنم افارتعا ٠ برعلا ةغل ةلجم تادلجم عبط ةداعا يف رارمتسالا

 ثارتلل اريدقتو 2 ةريزغلا اهتيعوسومو ةريبكلا ةيملعلا اهتيمهأب
 ةفرعملا بالط و نيرصاعملا نيثحابلا ليجل ةمدخو 2 هلهأو يفاقثلا

 ٠ ناكم لك يف

 يروبجلا ليمج
 مالعالا ةرازو يف رشنلا ريدم
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 نيلس ملا نييلمركلا ءايالا ديب
 : اهزايتما بحاص

 2 اظذإ
 ليجدلا مظاك لوؤسما اهريدم

 فصنو ىديمحم : اهتيالوو دادغب ىف اهكارتشا لدي

 تاكن رف ”هعست : ناسالا "هيبرعلا رايدلا فو

 كرف ريشع انما : ”هيبنجالا رايدلا فو

 فاصتو كترق جراخلا ىفو اص شورق 4 دادغب ىف ددعلا نمث

 اذ1؟ زومت نع ١ ددملا

 دادغب ىف ب بادآلا ”هعبطم ىف تمط
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 ةشااف اخ

 < زن

4 
2 

11 

 يا
 هرم و ١ءط

 ١ ”هيناثلا انمنس

 ؟7 ىدنتا ىملح ميهربال قارعلا

 4 اهؤامساو اهتقيقحو مويلا ”هنبا

 1 ردبتم ىبرعل نادابع نارمع ”هعرس

 ةغازز ريدم كب هيجوا قارعلا لخت ىلع رطخلا
 مهو دادقب "هالو

 19 قفتنملا نم بيدال معرايدو قفتلملا ىف رطاوخ

 وا 19110 ةهنس يف نيقرشتسملا رمتؤم
 8 ملل سل
 21 © طخ باتك ) بطلا ىف راتخلا
 ةيمتم 22 7 77 (نفع ) تيدالل ”ةيماعلا تاهيبشتلا

 نا 220م6 راشرلا لاس هل ركذهيفو داقتنالاو ”هفراشملاباب

 0 6 :هينانبل ةديزج ) رمقلا ردو
 ماب“ © ؟ قارملا زايد نما هآ ضاس ىف بيقنتلا باتكو
 هيفا © رواج امو قارغلا ىف رييشلا عئاقو دان

 هدو

 ةايملا

 ف ربدصت ىو عاتجالاو خجيداتلاو داصتقالاو هسايسلا ىف ثحب :هيرهش ةلحب
 نمو . ىدسإلا ىملح ميهرباو ليخدلا ىدنقا نايلس لوؤسملا اهريدمل دادغب

 برعلا نع ثحب ىلا تالجلا نسحا نم ىهواهريغو ىواهزلاو ىسولالا اهباتك
 لاوحا نع حبال غرفتلا لواح اذا اهنع ىغتسي نا دحال نكمي الو مسدايدو

 , جراخلا ىف اكنرف 16 و ًاشرغ و ةهينامملا دالبلا ىف اهكارتشا لدب . برعلا
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 للي « ناريزح - تم 188٠ بحجر نع : لوالا ءزملا

 م 75 انتس ©.

 نسح نم انيأر دقو ؛ انتل نه ةهيناثلا هنا « ىلاعت هلو , اغلب دق

 انأدبام ماها ىلا انفديام « مهرايدو مهبهاذم ىالتخا ىلع انبلا .اململا تافتلا

 ةهطخلا نع دعتين مل اننا ري ءاهرخآ ىلا املوانم انتلحي دادعا علاطي نمو؛هب

 . ةرذ ديق ولو انفنال اهاططتخا ىتاا

 اوناكناء "هيمودعلاو ةهيصوسألا مهتاباتكب انوعحش نيذلا عيج ركشن انهو

 ىشال انثا 5 . ملقلاو لعلا بابا نم اوناك ناؤءدْئارجلاو تالجلا باوا نع

 رغص عم مهتالجع انولدابو,ممفيا انو مهايادج انيلع اوداج نيذلا نيقرسشتسملا

 « مهرصتع بيطو «مهقارعا نحل الا كلذ امو . اهتأشن ةهئادحو هذه انتل
 ٠ هووذ الا لضفلا فرعي ال ذا ء مهلضف مظعو

 ىلا غولبال هءزاللا لئاسولا انذختاو , ناويدلا اذه :هيقزتل انأيت دق انكو

 ريك انسح ًادغاك اهنم بلجتل سيرابىلا انبتكف ؛ىلوالا "هنسلا فصن ذم ءانتياغ

 ىلع ٠ هللا رايد ىصقا ىف دادغب نال . انتينماب زفن لفءكلذ ريغو ًاروصو مجحلا

 باتكلاو“ مهدياب ءاقدسالا اندعاس اذا امس الوءقرتلاو مدقتلا نم سأيلال اننا

 هنم رظتن نتاهو . مهل مدام ةهءلاطم ىلع لابقالاب ءارقلاوء مه راكفا تاني

 « ٠ ميكح زي زع هللا ناف هللا ىلع لكوتي نمو » . ىثامالا ذه قيقحت ىلاعت

 هدسس موس ذآ
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 قارملا ١
 قارعلا

 قارعلا نع ”هيديهعت "همدقع 0١
 نعو « ةهيبدالاو :هيسايسلاو ةهيعامجالا هتلاحو قارعلا نع نوئحابلا رثك

 «مهتاداعو مهقالخاو هناطق تاداع نعو ,هيلاهاىف ترهظىتلا "هيركفلا هك رذلا
 الا ؛ هيقارلا تالجلاو ةريبيكحلا فصلا تاحفد مهتااتكب اوءالمو
 هلاوحا ىلع فب نا نم اهطاوب ”ىراقلا نكمتيل « :هيفاو نكت مهئاحبا نا
 اوبتك اذاف «دالبلا لها نم اوسيل مه نم باتكلا كئاوا ضعبنا ذا ءآماك
 عالطالا ماه مونعالطا مدعلع لاغياو بيقثتو ثحب ه ريغ نع هوناود«مهنيعأب « وأرام
 « لالا نع هياع اولبج امو « قالخالاو تاداعلا نم ناكسلا هيلعام ىلع
 لها نم مهضعبو ٠ ةديملا بقاثلاو « ةليطا فاصوالا نم هب اوفصتا امو
 تسرامنا ذنم ىنا امبو ؛ بيقتتلاو هعاضبلا ولياق !فساللابو“ مهنا الا « دالبلا
 عقدلا اذه هيلاغابامو ةيعامجالا قارعلا ةلاح نع بقناو شتفاتذخا هباتكلا
 <« ىريغ اهيلع رثمي مل ءاايشا ىلع تفقوىنا ىتنظا ءقرتلاو مدقتلاونارمعلا نع
 ةل-لستم تالاقم ةدع ىف هيلا تاسونو هتملعو هتبأرو هتدهاشام تيتك دقو

 تنيب «دادغي دئارج ضعبو ءاهريغو سيئقملاك هيروس دئارج ريكا ىف اريشن
 "هيرادالاو :هيعاتجالاو ”هيعارزلاو ”ه«بماعلا قارعلا ةلاحءحوضو ىلجاب ايف

 نومرب اموءقارعلا ىف بناجالا "هسايس نع راتسلا اهب تعفردقو « ”هيسايسلاو
 مآ ةلاقم دصرا نا , هتفلافع ىنمسي الزم ىن بلط دقو ؛ هيف مهتسايسب هيلا

 اىف اهتمج ىرخا دئاوف ىلا دئاوفلا كلت تاتش اهرششناناو ,اهفلتحلا ىئاحب
 ترمش دقو « هبلط تب «روهطلا اهيلع علطيل :هيدادغبلا تالا ىدحا ىف

 ىلا « ل_سوتن نا اناسعف ء عوضوملا اذه رحب ىف ضوخال دهجلا دعاس نع
 لكص ىلع كير نا . ابيقرو :همالا ءذه داما ىعو « ةهيولطملا ةياسقلا

 قارعلا هيه ىف ةرظن 55

 سمشلا تابلا غعرراوتلا هتتيثا دقام قارعلا نع انه رك ذذ نا ديرتال اننا
 ءاملعةيلع عجحاو « راغصلاو رابكلالب « ماعلاو ضاخلا هملمق راهنلا ةهعبار ىف
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 0 قارعلا

 ترشا ام وه ( برعلا هغل ) ءارق ىلع هضرعا نا ديرا ىذلا لب ؛ عامجالا

 برعلا "فل عجار ) تيه نع الك ىف هبلا تحلو ةلاقملا هذه ردص ىف هيلا

 (1؟5
 ةرضاحلا ”هيءامجالا قارملا ةلاح 7+

 ضوخا نا ديرا امدنع ىماق فّشو لب ؛ قيضيل , كبرو ؛ ىردم نا

 الو « ةرمسضاحلا ”هيعامعالاو "هيلعلا قارسعلا ةلاحم ملال , عوضوملا اذه ىف

 ليدتو رخأتلاو رقهقتلا نم « سعتلا علاطلاو ء نوؤخلا ىهدلا اهيلع ه. ىضق

 مهقف . لمحو لع لاجر دقفو «رقفو «لهجوءلذ ند امن سعتا وه امي لاحلا

 ريغ هل رراضو هحالسصإب لهاجو هبارخل لماعو عقادو بذاج نيب نطولا حبصا

 . لاوحالا هيف تريغت ىذلا ديدحلا دهعلا اذه ىف الا ممللا . ءايا عفان

 اهعضويىتلا "هيعيبطلا سيماوتلا نا الا ؟رخأتلا اذها ببسلاام ىردا الو

 كبر ىضق دقف ؛ با.-الا تاما ىلع ليلد ىوقا ىه , العو لج « ميكحلا

 اذاو * قوف ىلا هعقريو  ولعلا ىلا يذيب ىعيبط سومان 'ىث لكل نوكي نا
 ناك امل دالبلا هذه تناك دقو . تحت ىلا ىودوا ءارولا ىلا داعءءارجت دسق

 اهصضو ىنلا :همكحلاو نوناقلا ىضتقم ىلع اهب نوريسب الاجر اهب نومئاقلا

 سوىعو « :ةيندملا ماو « علا ةةيمكو .تةمكجلا عبتم : "همالا قرل يبس هللا

 "همكحلاو ةراجتااو :هعارزلاو هعانصلاو بدالاو علا ىف ءمدقتلاو ةراضحلا

 لاجرلا كثلو! ناوالا كلذ ىف غ

 ىف ةهضمافلا رارتسسالا نم ريثك فشك ىف مظءالا ببسلا اوناك نيذلا رابكلا

 , ةميبطلا ملا

 9 .كلذ ريغو بطلاو "ةدتهلاو ةهفسلفلاو

 ىمباو « اهتساحت ىلجاب ؛دتتطو ىف ذئرمصع ىلع :هسرعلا تناك انو كلذ

 نايكص ظن ىلع نواعتلا وهو , ًادحاو ةهءالا داق كذ ذا ناكو٠ اهرظانم

 ءتهئادلا ةةسدقملا ةدامسلا ىلع نوصحلل ىعسلا ىلعو « داحتالاو نطولاو نيدلا

 . نارمعلاو ةراضحلا نم راياغ ىههقا رايدلا هذه تغاب

 « لاوحالا كالت تريغتو ء ضرالا هذ_ه ىلع نم لدب دقو موسيلا اما

 قرغلا دالبلا هذه ىلع كير طلسو « ملعاا حورص تعده وءران الا تسوطو
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 قارعلا 3

 « اهلاجر بدنت هببرعلا تدسغ « ”هقرفتلاو « نوعاطلاو ؛ قردحلاو «

 نم دجال ىا« ءارئام ىلا تاو , امالط سرادملاو ء املاطبا لزانملا ىستو

 قامذلا نس وا « هلآ ةايحو « هدالب خعرران فرسمي نم ليلقلا الا سانلا

 !؟ مهداو مظعا ناوه ميظعلا ناوهلا اذه دعب لهو . هتفلب

 كلت نع شآفا تذخاو « دالبلا هذه ع ران ىف فرط تحرس اكو

 « تايفشتسملاو ملامملا كلتو « تايلكلاو سرادملا كلتو ء تايدتنااو دهاعملا

 مق حبصا دقو « "هيرصتتسلاك ء راه فرج ىبع ه4اق ًاراثآالا اهيف دجاال

 نيلاطبالةوهق برسشهنع ًارطشو « نيلك لل ًابطم رخآو « سكملل ًاراد اهنم

 ”الاجر ىرا نا تدرا اكو ! نيققارعلاو قارملا لجحل اسف . غارفلا لهاو

 مهتلفشذاذفا سانا ىلع الاىرظن عّهبال « ىدادغبلاو« انيس نباوء ىبارافلا لث»

 صهاظمالا ىرا الو « لاجرلا كئاواهيلا ىى- ام لثءىع_سلا نع اسيندلا ةايحلا

 . دايعلاو , داليا ىلع ربكالا ءاليلا الج

 ءامقو قارعلا دودح 4

 مجعم ىف توقاي لاق . لودلاو ريصعالا فالت>اب قارعلا دودح تفلتخا

 امىف نورخآ بهذو ... ( ١ )داوسلا وه قارعلا :.مهضعب لاق ه : نادلبلا

 هللاَش كلذ نع لفساموع دحت نمىموم ىبا رفح هدح : اولاقف ىنئادملا ركذ

 امديتا-نيبام روطلاو . ربعإاو ةريزللاو روطلا : قارعلا :موق لاقو . قارعلا

 : شايع نا ناقو . تارفلاو ةلجد ىلا ( نيرمح ليج اذه امدتاب دارملاو )

 نيمصلاىلا ثيه نم قارعلا لم : ىلادملا ءاقو . قارعلا ضرا نه نيرحبلا

 :لاق . لالا مليدلا ىلا ناتسربطو ناتسحوناسارخو ىرلاو دنهااودتسلاو

 مايا ىف ناك مالك اذهزال كلذ !ولاق ناو . قارعلا هس نايبصاو

 ما . مده © طقق لباب ىع قارعإاو . هنم هنا ال قارملا ىلاو

 لامشلا ف ةريزجلا : ىه موياءدودط؛ًاقاس قارعلا فرانم نكيامبمو

 ناتسب نع نم'ىشو ناتسزوخ ضعي و ٍناتسرول لابجو « بونلاف سراف جيلخو

 وفل بتك نم لص أك امم قارعلاو ةريزجلا وه حصالا ىلع داولا[ ] ١
 [ برعلا هفا ز ٠ مالسالا رورطظن» ىلوالا روصملا ىف مهيخرؤمو برعلا
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 0 قارعلا

 ٠ برغلا ىف داللا وا ماشلا :هيداو ء قرمثلا ىف ناتقرودو

 اهسفئبةمئاق ةهيالو نع ةدابع امهنم مسق لكو نيمسق مويلا قارعلا مسقيو
 ةهيولا ةدسع ىلع ىوت# ةريك اهاتلكو . ةرسصبلا هيالوو ء دادغب هالو : اهو
 مظعناش نيتبالولا نيتاهلو . ىحاوتلاوىرقلانم فولاو“ هيضقالا نم ريثكو

 . ىلاعت هلو هركذي ىتانس جراثلا ىف

 اململا لاوقاو ها م قارعلا مسا لصا ٠

 انممو هلصاو مسالا اذه ”هقيقحىف ىتش بهاذم ءاملعلا بهذ توقئايلاق

 ىا , هلفسايف ىذلا ىتثنا زرطاوهو ء هءرقلا ق'عنم كلذب قارعلا تيوس

 ىحس: ىنارعالا نا لاق : ىجاجزلامساقلا وبا لاقو . برعلا ضراللفسا اهنا

 رقلا قاع نءذخا . رحبلا نم اندو دحت نعلفس هنال ًافارع طلاوهو تب
5 

 كناو « ”هنشلا قاع لثم ىريشكت د : دعتاو .املقسا ىف ىذلا : ايا

 قاع لدم ىتبجو  ىتدو ىردرد انيأر ام
 ىن٠ نكءو نييلع نم

 : ءريغلاقو : لاق . ةدانم واتهبرق نم اهلفسا الاامقارع نوكي الو لاق

 . ييطلانم بريض ةهقرعلاو « :هقرع عمج وهو اولق . ريطلا ممالك ىف قارعلا
 هنال قاع قارعلا ىمس امنا : برطق لاقو . قرع عج قارعلا ًاضيا لاقيو

 عضوملا كلذ تنا اذا « مولبا تق رعتسا داعي رحشو خابس هيأو . رحبلا نم اند

 ةلجد ىطاش ىلع هنال قاع ق'رعإا ىمسوردبلا ىطاش قارعلا : ليلا لاقو

 وهو« ”هيرقلا قارعبهبش وهو: لاق. هلوط ىلع رحبلابلصتبىت> ٠ ًادمتارفلاو

 0 را نع برعم وه : ىميصالا لاقو . زرختف اهنم ىأي ىذلا

 20١ ىف لغا

 عج هنئاكف رجشلا تبانم نم قارعلاو . رجشلا قورع نم ذوخأم وه لب

 ةبرعلا تااكذإو « هففل نع

 لاقو . قرع رحبلا نم امرقل ًاقارع قارعلا تمس : ورمع وبا لاق :

 ناك ام نوم زاجلا لهاو : لاق

 ١ :هيسرافلاب لحاملا

 زمح لاقو ... ًافارع رحبلا نم ١

 ضرا نه : ةرخ ريشد وكاوء- كلذلو « ءاريا هم
 ناتهارباءسرااف راولاقث فاقلاقاهط ا ءاربا ظفا برعلا تبرع. رحبلا نما
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 قارعلاو « قار_علا سرفلا ”ةكامم ةهلعساوو : :هئزاوملا ىف ةزج لاقو . قاري
 تارفلاوةلجد نا كلذو . ءاملا رودحوءاملا ضيف» هانممو . ءافاابفاربا بارع
 اهبو قارعلا ضرا ىلا مورلا دودي نم دنبو هيئيمرا ىحاوت نم بصنلا امان

 ءةلجدربع اهادحا قارعلا ضرانم كلما راد ناكو اهبعاش ىتدتف اهرارق

 نولبانىلعو لباب ىلع ليفاب برعتءنوةسوطو ليقاب اهد' تا
 اهضرا ءآوتسال كلذب تيم :ليقو .متوفطو نوفسيط ىلع نوف-وطو«ًاضإلا
 مهمالك ىف 5 ءاوتسالا :قارعلاو . ضف“ ةهيدواو ولعت لابج نم تلخ ني>

 قارص هل سيل نم قايس اوقاسو امه قملا ىلا مكس
 اسبقفواو لاوسقالا هذه قدصاو . توقاي مالك انه ىلا «

 نيسينطو نم ءاململا عاجا هيلعو « ءاربإ ه بيرعت وه قارعلا ن
 نيب وه اك ىمسحال مسالا ةهيسانم نم ةرهاظ هتيصوءاضإا انيأر وهو . بئاجاو
 . لمان ىندال

 هناكس ىلع هريثاتو هواوهو قارعلا يدا 5
 .ءلاب سيلو ... ءامو اجازم اهحضاو ءاوه هللا ضرا لدعا قارعلا

 قسعاوصك قءاوص الو , نامع فيصا# فيسع الو « لابجلا ىناقك تاشع
 ني-عاوط الوكجنزلا برك برج الو « ةريزلا لمامدك لمامد الو ا
 قارب لزال ركآل و« ربيخ ىمكى ح الوء نرحل لاحامك لاح طالوءماشلا نيعا وامك
 «نييصن براقعو « رسع# نب 7و * ناتج ىعافكالو < زاوهالا تارارككالو
 قازرا هيف هللا لمعمل ىذلا ءاوهلا وهو.رصم ءاوه نولت اهؤاوه نولتي الو
 كلذف عراض ىتح هدالبو هدابع نيب هللا اهرمشأ ىتأا ةهمحرلا نع ًاييصن نها
 ( توفاي) . نيبا ندع

 دقو . ناسبإي نيياخالا بلغا ىف امم.كل!وقارعلا ىفناديدش دربااو راو
 . ندملاىف رفصلا تأ تاجرد م ىلا ةرارألا نازيءلزن ىتحءدتشا ءاتشلا انيار
 . ةدحاو ةليلىف تاءئااو ناويللاو سانا نم تامه لتقف تارا ةجرد 15

 6٠ ماسي  شساو م لبق ناكو «لظل' ىف هجرد 8 غل ىفح ”هلسلكىف رأ 2و
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 7 قارعلا

 ؛ًايلامشوا ًابرغ :آ وهلاوءأسباب ناك اذا لامت-الا ضءإ لمتحم هنا ىلع . هجرد

 .روبقلا كس ناكسلا ىهتشيورودصلا جرحتو سفنالا قيضتق رمش لاك اذا اما

 ةرامح نم دلو ضارصاب سانا ةدع ةهئس لك رحلا لتشءقارعلا ىىونج ىفو

 . ظيقلا
 نم ) دواشبو دابا بوقعي خانمو قارعلا خانم نيب نا مهضعب ظحال دقو

 ةلحنا ١» :سكوكلو ميو ريشا لاق . ”ةميظع "هاشم ( ةهيلاعلا دئهلا رايد

 ىلا ؟ تاىف ةجرو 6# 7 نيب فاتخما عيبرلا مايا رام ىف ىوصقلا ءاوهلا

 ىق158 210 غات ىتح اديور اديور مشرت مث: ىناثلا نوناك ىف هجرد 16 ء

 تاعاسلا كلتو مايالا كنتلثم ىف دابا بوقميىف ءاوهلا ةلاح طسوتمو . ناسين

 هياعو. رمشلا كلذ ىف روأشي ىفهجرد 19768 و ىناثلا نوناك ىف ؟س , ؟:وه

 همقاولا عاقصالا ىف اهنم ءاتشلا بلق ىف ريثكب ىندا دادغب ىف ءآ وهلا ةلاح نوكتف

 جولثاا ؟كرت نم جنان كلذ لملو . ًاضرع طخلا كلذىلعو ايلملا دنهلا رايد ىف

 دالب ىا٠ قارعلا نم ىقرششلا لاسمشلا ىف رايدلا وسكت ىتلا فادكألا ةديعبلا

 . ةةيلمراو ناتسدركا

 . دادغب ىف 4 « * هجردلا ىلا ىناثاا نوناكىف لزنت لريالا ىف ءاوهلا ةلاحو

 ةجردلاى لا نزعت اماف لوالا نوناك رهشيف ايندلاةجردلا نوكتايلعلا دنهلا ىفو

 نوكتم نمو . دبا بوقعي ىف 5 2 "و روهال ىف ؛ وو رواشب ىف س ءاوب

 ىلعتناك اذا اياعلا دنهلا ندم رئاس ىف هياع ىه ام أطوا دادغب ىف ءاوهلا ةلاح

 »6 ليلق امنه ىلعا وا دادغب عاشرا طخ

 ىوجلا طغضلا

 الدم هطسوتم غاببق لوالانوناك رهش ظذ دادسغإ ىفىوج طغض :ىلعا

 ىو كلذ دعب مث . طابشو ىثاثلا نوناك ىرهش ىف ًادج ًالياق لزئيوآرتمياع

 ىف ؟دثت» ًادوعص دعصي مث . ًابيرقت ًارتميلم الورع نوكيث زوم رهش ىلا ًاعيرس

 ناسحتو . لوالا نوناك رهش ىلا الصاوتم ًايحو ًادوعص دمصي كلذ دعيوءبآ

 ىأ هيلامشلا دنهلارايدو نيرهشلا كنيذ لثهىف نوكي ىلفسلاو اياءلا هجردلا

 وأ مباع 19 ىوتسلا جوارتلا هحفنوكتو . زومتو لوالانوناك ىرهش ىف
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 ىنداىعو ( جرد 14 ) دوهال ىف اهم ( ةجرد 16 ) دواشي ىف
 داداغإ دادجو , . ان_ثلا مايا فو .(ةجرداك4ه) دابا بوقعإ ىف لماع

 رطخ روح نم ةهبيرق ( قارعلا قرم ةردصتملا ندملا نم ةدودعم مو )
 ىلا ىلع ولا ايمآ نم دنمي عزامزلا حايرال مواقموا طغضلا ىلاع ىمشو نحنم
 نوناكو لوالا نوناك ىف طغذلا دادز. روحلا اذه لوط ىلعو ٠ مورلا رحم

 ؟رميلما»س وحن ىلا«مورل رحب ىنغف'ارقميلم ال١ وحت نم طابشو ىناثلا
 هدادقب دعت سبايا رحلا نابا ىفو اذه . لاكيس ةريحينم بيرق طسوتم عقص ىف
 زاتمملا نطوملا وهو, ةيبونحلا اهب -آ ةراق طفض طخ“ ىنحنملا طخلا ىف ةلخاد
 . ىبرسغلا ىبونجلا ( ١ ) لاكشربلا ناوأ ىف عقصلا اذ_ه نم زايتمالا ل و
 ( نامعىا ) قرعشلا ىلامشلا برعلا ةريزج لحاسنم دنع طسوتملا عقصلاو
 نوكيوعو“داكي وا دادتمالاهباشتم طخ هةروصو«باجني نع ىبرغلا بونجلا ىلا
 ل داكي طخ وهوءبآ ىف 45و ءزومت ىف 747 و«ناربزح ىف ًارتميلم م44
 نيتارفلاىداويف ىئاوهلاطغضلا نوكيف هيلعو .روشالا هذهيف همضوم نع ريغ
 ريسفتب ال اهطسوتمو ٠ :هدنهلا دالبلا كلت ىف هيلع وه ام أطوا :هنسلا لوط
 نيم نع برعم ) "هنسلا رهشأ ةدم ىف اهظع ًاريذت

 قارعلا ىف بحملا 8

 . ”هلسلاةدعف ًادج رزا قارملا ءامس هجو عقربت ىلا بحسلارادقم نا
 اذا ءاسسلاو ) . , ه الا غلبت الو ظيقلا ناواف ءاثيش نوكت داكت ال د
 م7 و ءلوآلا نونكىف ٠١ م غلبت هيوطرلاناباىفو ( ٠١ غلبت اهلك تشفتا
 لثمىف هيلع ىع امم لقا ىع لصفلا اذه ىف موفلاو . طابشو ىناثلا نوثاك ىف
 قشن ى'ءنظي امىلع ةدحاو ابالع تناك ناو« :هيلاعلا دنهلا رايد لصفاا اذه
 لصف ىف وملا بارطضاءىرخا ةرابمبو ا« 'ىطاو ةتكلا ءمظع طوبه برشت وا
 هج ًاحس دلوتوءسراف ىف نايحالا بلغا يف أشنن تاالقنالا هذهو ٠ فيصلا

 رطملا ةهب داربو ٠ اذه انموب ىف 11 ناسلب تاصربلا وه لاكشربلا , )١(
 ه1 ص هيجت رفالا "هعبطلا ىف وريبلا عرات مجار ٠ ظفحإلب ٠ ىحصفلا "هيب رعلاب «ميحلا
 [ برعلا هفل ] ةليعو
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 دنهلا عوبر ىفو ناتناغفاو ( ناتسجولب ) سومللا دالب ىفو اهسضأ سراف ىف
 هبصس لقأ ىتلا ىبرغلا عقسلا ىف ةلخادلا دالبلا نم دادغب دمتو . ”هيلامشلا

 [ ىكوكلو ميلو نع ]. ةلقلا "باغ
 رطملا 9

 رلطم ىلإ عجار ؟08 هلم ءآرتميلم 7197 ةذسلا قروطمملا ءاملا رادقم نم

 مويلاف رطملا ءام رادقمو ) هنسلاىف طقف 18 « الوه رطملا مايا ددعو . ءاتشلا
 لصف ىف ًامظنتم ًاطوقس طقسي رطملاو . ( لقالا ىلع فصنو نارتملل»
 ىدقلا وه قارعلا ىف عقو نطملا ردق مظعاو . راذآ ىلا يناثلا نيرسشت نء دربلا
 هسنم لعقس . ًارتميلمو رتمدلم ىتئام غلب رطملا سايقم نآف 1و4 ةهنس ىف ناك

 ؟4 ةدم ىف قارملا ىف تطقس هيك مظعا يصوءدحاو موب ىف ًارتميلم ١68

 داليو راف رطم ينم هتبزمو ءاتشلا ىف رطملا مظعم نوكيف ةيلعو . "هعابس
 نود وه ىذلا قارملا عقومل داللا كلت رطم نود هنا الا . ناففالاو سولبلا

 ىملح مهربآ : دادقب ( نكوكلاو ميلو نع ) ًاعافترا دالبلا كلت

 ١ اهؤامساؤ اهةيقحو مويلا ةئبا

 افصو اهفصو ىتلا هببودلا هذه ىهءمويلا تانم ىلع عمجتو«مويلا هع

 وهو انمضو نم وه مسالا اذهو ؛« قارعلا ماوع لاثءا ه ةلاق بحاص ًاقرقد

 امالكو ظمطعسءو ”هيزيلكتالا وا ظمطعسام# تهيج تالا ”هظفللا بيرعت

 اهفسن نحو دحاو موي تاذ وا وذ » : اهانمو ظمطقس 08 ”ةيئانويلان م

 : لوقنف « نفلا لها بدك ىف ءاجام ىلع ًايماع ًافصو انه
 1226جصاغمعو ةهدنجالا ةيصعلا "هبئرنم تابيودلا نم سذج مويلا ”هنبا

 مويلا تاني ةليق لصأ وا سار ءقانطان11ءمد568 نرقلا ةهيفصخلا ةليصق نم

 ىلاوا ضاسلاىلا اهتولء مسجلا ةيوط ومع لع اد نتط» لعم ةمطكس ثتصعم

 هم سمو ”هتلثمو ةليوطاهتحنجاو ( ةيهزلا ىلا:ققحلا انيتاك لاق اكوا ).ةرفصلا

 نم صف اهناكو ردصلا هياف ىف ىلقسلا اهتحنجاو . ”«ءارلا تقو ىف قوف ىلا
 ةةتالخبو روك ذلا ىف نيظيخع اهرخؤم ىهتنيو . ”هبجراخلا حءتجالا صوصق
 + لغعالا ىف ثامقلو ناضارقم كاذ ادغام روك ذلاو «ثانالا ىف طوبخ
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 مويلا ةنبا 000

 ريصيام اهنمو ؛ اهقورش دنع توموءف.صلا سمش لوكا دنع دلوت فو
 ةاليلق شيمت تناك اذا اهنا ىلع . ةرممملا زئاجملا ةلزنمب نوكتف مابا 'هعضب ىلع
 ةدودلا ةلام- ىف نيتتس نء رثكصا شرعت ىهف ةلماكلا ةلاحلا اسمغولب دسعب
 ءاخوا انعوصعاتل ©: تاسفنتم هلو ليوطدودلا اذهو 1رهنا“ع ةصومعدلا وا
 . املمع رتبال ”هيجراخ

 ميشاين
 فورجىف ترفح برراخت ىف ضرالا ىف ميه اهضعإ

 «قيقدريغص ناسل ”هئيه ىلع لصاق املصش ةجود م يبوراذنلا ءذهو ؛رهمالا
 اهضعبو ٠ ىوأملا ديحو بورختلا نوكيلب ؛لخادلا ىف كلذك نوكتال اهناالا
 . ىوأم الو ًادكسم اهسفنا رفحتالو,ةرام اههجو ىفع هين هش

 فات الق تابيودلا هذه ( موحستا تعب نان نامل )لم ) فارسا اما
 تسقو ناح اذاؤ اءانرسعسام لعب هتاعج ”هحتجالا تبي الا اهصيماعد نع
 الف سباب نطوم ىلع فقتل بهذتو ءاملا ند فارسالا جرخم ءريخالا روطتلا
 . اهدلج الا نفكلا.كاذ امو , هب ةاجسم تناك ىلا اهنفك قشن نا متع

 عت رت اهق ريس نم تجرخ اذاف؛ ليصالا و ,هيلا انمملا ءمويلا تانب دلوت
 اذهلو . روكذلا اهيف بلاغلاو دمت ال مراشخ جئاطبلاو تاعفنتسملا حطس قوف
 ًايعص ةهعزامملا فءهرسسق ةدش ىلء«مهتقو نوم بالطةدع ةدحاولا ىتالل ىرت
 توا ىمتنيو كراعملاب ىدتب نامزلا نم ةينلهالا موديال لاصو ,لاصولادقع ءادو
 تاماملانع ديمب لححرملا اهذخأي هسورع ذاختا نم هتيفب رك ذلا لان اذاوءىحولا
 اما .  ماؤزلا توملا هئجاضيو الا هرطو ىضقي داكي امو اب سرعي كانهذ
 رخؤم عفرتو ءاملا ىلع ىوبت» قاطلا نم ئ اهذخاي حاقالا دعب نه اهناف ىتالا
 ناماظنا ”هسداسلا ”هقلخطلا ل_صوه وحن نه جرخيف ”هق رق م مو اهمسسج
 ضرب ددعو . ءءاثلأ ىلع ناكرتي ( قنانن> مماصإب# لصوت :عوامتممع )

 م41 ىلع راص اذاف "هئاممبرالاو :هئاماثلا نيب ددرتي نيتموظنالا نيتاه نم لك
 . رذم رذش قرفتو هلفسا ىلا طبه

 مايا ىف تابسودلا هذه ماحدزا سما كال حضتا هان ركذ ام ىلع تفقو اذاو
 تاعقنتسملاو جمااطبلا و ناردغإااهيف ركتولا دالبلاىف ةهيحاصلا هن ارلا فيصلا
 تفط تنام اذا "هسفلؤملا فولالا كلت نا تملعو . ىرجلا :هئداسملا رمالاو
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 0 مويلا ةنبا

 ءالشالا هكللت تلحمضا دقو الا نمزلا نء ليلق ىضمي الوءهاملا هجو ىلع اهلج

 اذهلو ءفطاق-ا قربلا نم عرساب اهتدردزادق ءامسلا ريطو كامسالا نال؛ ءاضيبلا
 تابودلا هذه تتام اذاو « كم_سلا ىول وا كمسلا نم » ضعبلا اهامس

 ضيبا '”ىثب حابصلا دنع ةاسشغم ابل ةرواجملا نيضرالا ىرتءهايملا نع ةديعب
 . ذخأم لك رظنملا كاذ كب ذخأبف فودنملا نطقلاكوا جلئااك

 ىلا ١٠8 نم اهلوطو تارفلا طوط .ىلع ىرت « ةروهشملا مويلا 'هنباو »
 فرج لوسط ىلع اهاد ىريوءاهمسج نم لوطا اهنذ تاظييخو«ًارتميلم 19
 . نيملا ىار اهانيأر دقو ولالا فولإب دمت ٍةريثك ًابوقأ هبه دقو تارفلا

 ةايح نود تسيل ىهئاهئاذ دح ىف اهانريثعا اذاف « مويلا "هنبا » ةايح اما
 ال "4 وا ١؟ ىع ةدودعم تاعاس اماب رض دق قلاخلا نالءتاناويحلا را

 ناوحلا اهلا لقثني ىتا لاوحالا عيمج ىلا لقتنت ةدملا هذه ىف ىمو . اهريغ

 . توعال ىذلا قابلا ناحبسف . ةدملا ىوس مظع فالتخا نودب رمعملا

 ”هييودلا هذه ءامسا

 . هب نيظفلتملا بسح وليلكلا وا وليلإلا وه قارعلا ىف بيودلا هذه مسا
 «تهيسرافلا "هثلثملا يخطب هظفلي ورق ًارضحتم ًاملسموا ًايودب هب قطانلا ناك ناف

 ةهيبرعلا فاكلاب هظفلي وهف ءدويبلاو ىراصتلا "غلب قطذيو ًاينارصصن ناك ناو
 لوقت ةزمهلا اثم فذح ماوعلاو ليطالا نم "هقئشم:هملكلاو . هحيصفلا
 ةلالدلل كارتالا "هّيرط ىلع رخالا ىف « واولا » اوداز مل . لوالا ناكسإب ليلك

 نوديزي مهناف الاو ءامال فرحلا رسخآ ناك اذا كلذ نولعفي معو « :هبسنلا ىلع
 ( ىرسجلا ) وليربوك ( رسسجلا )( ىربوك ) ىف اللثه نولوقيف . واولاو ماللا
 ليلك الا ه وليلج وا ولياك ىنمف لا( ىوش )ولنكيد ( كوش ) نكيد ىفو
 ابتحتجا هيشأ « ةللكملا وا ليظالا تاذواليطكالا وذ» ًاضيا وا ( :هيلبطالا وا
 . قيقالا اهمسج ولمي ضيبا ليلكاب

 نع تلأسف 1+ ”هنس بلح ىلا ىتلحر ىف تارفلا تططشت دق تنكو
 نانم دمي الو « روعتبخلا » ىل ليقف كانه اوناك نيذلا بارمالا ضمإ اهمسا
 مودز الام لكص ... : "هفالا نيواود ىف رومتملا نال . ًاحيصف نوكي
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 مولا ةنأ 1

 رأاىف رهظي توبكملا جسنك 'ىنو ... لحمضيو نولتيو ةدحاو ةلاح ىلع

 نوكت ءادوس ”هبيود روم او... ءاوهلا ىف ضيبلا طويخلاك ءامسلا نم لزب
 اذه نوكمعيف ..16 ... فرطت امير الا عضوم ىف تنال ءاملا هجو ىلع
 . ةامحلا نم اهلاوز هعرسسا غئاس ”هبيودلا هذه ىلع قالطالا

 ءروبالا فرج ىلا تاقثلا هنمو ١98٠4 :هنس تارفلا فرجت تررم مث

 : ليقف اهمسا نع تلأ ف ىلوالا ىترفس ىف اك فيص لصف لصنلا ناكو

 ىلع ريطت تاسوو اهلا : فراخزلانع :هغللا بتك ىف هارت ىذلاو « فرخزلا »
 : رم نب سوا لاق بابذلاك عبرا تاوذ املا

 فراخزلا هيف نات بدح هل. اهؤم ةزاغ نم اع ركحذت

 ىذ لكحا نيس ىذلا فزخزلا نه ءاملا ىلع ىهو ضرالا اهنولىفام ىقخيالو

 «ةصوصمبلاهىه ىل ليقف اهمسانع تلأسف ١و٠ :هنس تارفلاب تريم م

 نم قيرب اهل ءاضيب "هغزولاك ةريغس هنود : ةهفالا محاعم ىف ةصوصعبلاو

 صودصعبلا ىف : ديرد نبا لاقو . ىرهو_جلا هلّغو ةدينع وبا هلاق . اهضايب

 ؛هيبودلامذه قفاوت ةهظفالا هذه نا فيك ىرتال ناح لك ىلعو . سوبرقذ

 اهالكو ندباا :هفاحنو بارطضالا وهو صعيلا نم :هقتشم اهنا لاَعب ناالا

 . قايطنالا مئا الع قيطني

 اممسا نع تاأف تارفاا طوطشب تردرقاوو ةهئس دادغب ىلا تدع مث

 ةهيدستلا مده ةهمص ىل حضت ةيليلخلا : اهامس ضعبلاو « وايلإلا مااهنا ليقف

 ءاسحالاو لئابقلا فال_:خاب فلتخت دق دحاولا ”ىشلا ءامسا نا ىل حضتااك

 . ليلج سما وهو عاقبلاو عاقسالاو

 شيعتال امال « مويلا هلا د : ىهو ءامسا ةدعب اهيمسأ نا حص دقف هيلعو

 ةعيرتم اهمال ءروعتلاو د ىتانويلاو ىماعلا ابمسا ىتءم وهوءكلذ نم ثكا

  ناردلاو ءاملا :هنيز اهنال « فرخ زلاو ه - . لال>مشالاو لاوزلا

 ليطكالا تاذ وا :هيليطالاو  اهئندب ةهفاحنو ا-مارطضا رثكل ةةصوصعبلاو

 هني نا اندرا ام اذه . جراخلا نم ايلا رظانان اهشنه نم ريظي امل ةلكملا وا
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 1 نادابع نارمع ةعرس

 نحو هب انفحتيلف ردقلا اذه ىلع ديزي. 'ىش 'ىزاقال ناك ناو بابلا اذه ىف

 . نيركاشلا نم هل

 نادايع ناري هعرس

 ىلوالاهنسلا ن٠ عبارلا ءزجلا ىف اهانجردا ىتلا انتلاقم ىلع نوريثك علطا

 ”هيرصلكو ”هيهاشأا دئارطلا ضب اهتلقثأ ( 176 - 191 : ١ ) برعلاهغل نم

 ءارقلا ضعب انيلا باط م" . "هيج رفالا تالحلاو فدصلا ضعب اضيا اهتجرتو

 ”هئيدملا كلت نارمع غلب غل ىاوعقلاقلا كلت دعب ثدح ايف ًاملع مهديزن نا

 اذه انيقلاف . مويلا ىف .رادقم غل 5 م ىرجحلا تيزلا عبن لهو“ ”هثيدحلا

 : ىتاي اه انيلا بتكُ ءاهبلابرعلا ءانبا انيربخم دحا ىلع لاوسلا

 مالا باونصا زيلككالا نال : وه بيسلاوءقرقحتلا بعص ىلع مكخارتقا نا

 ةلقن نم نيينطوو بناجا نم ابلوخد ديرب نم لك انأب امنم نوءنمي نادابغ ىف
 مهءاقعاىلع اودرف نيرهش ل ةزيلنالا نه هس لوخدلا لراح دقف . رابخالا

 اوحافي ملف سارحلا ضع وشر نورخأ لواحو . 'ى“ ىلع نوولي ال نيبلاخ
 ”هبج نه نعا كنه ىرت ام ىلع فوقولا حبسا اذهاو . نينح فخم اوداعو

 وا ةهباتكلاو ةءارقلا نسحب ال ىبا لجر لكل حاب» لوخدلا نا ىلع . دسالا

 "هيزيلكنالابو ةرمحلا ىف اممماكرششو توكس كيرتس لم ريدم نم ”هصخر هديب

 8نتملع قع حصل ©6 . آل , ة[هطحسسعتاب . 2هعلنس تلك

 نولخديءالؤهف ةكرشلا ةقفن ىلع اهنارمعوةنيدملالاغشنولغتثملاوا نونظوملااماو

 رسب اوحوبس وا اد نا مهل قحب الو . نوؤا-ثي ىتم نوجرخيو
 نم نوفاظوملا ناك اذاو . هاشم ناو ةهباتك نا ةرضاحلا نارمع رارسسا نه

 اوجرخو مهناطواىلا اومجر اذاو“ماوعا:«الثلك ىف ةيم نولدبي مهف زيلكلالا
 مولع ماقت الاو . ءوملع امم ؛ىش رمت مسيل زوجي ال ةةكريشلا فئاظو نم

 ىعا لماع لوغد ”هيدملا تاخدو ىيزتركت دقف انا اما . نوكاحيو ىوعدلا
 :قارغ ىزوقو يجامع بيتم :ةطساؤلا مده تلاكف“ ةثيج قرم ةقثرن يلطو
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 ناداع نارمج ةعرس 14

 (فارغلتلا) قاربالاو ( نوفلتلا ) ةرسسملا تاودانا : لوقاديهمل. اذهدسبو

 تالحم ايف ىتا| ندملاو زكارملاو تاماقلا ميج اب تامبر دقو ؛ مويلا تمت دق

 ةديدتجلا ةرضاحلا كلت موسيلا رونت كلذ ىل-ع ةدايزو . "ةكرمشلا لافشا وا

 . راهنلا هبشي اهيف ليلا نا ىتح ءايضلا ةميدبلا "هيلابرهكلاب
 «هيف لاغيالل لاحبقبي ملو كانه ءاصقا مويلا غلب دق نارمعلا نا نظت الو

 تاودالا عاونا لقننو اهيا ددرتت تاازال ”هيرحبلا رخاوبلا ناف سكملاب لب

 اهريغو ءراجتالل ابضءيو ءعببلل اهنموءءاشبلل اهتم لاومالاو عئاضبلاو ضورعلاو
 . كان» نيدوجوملا زيلكتالا عيججو نيفظوتملا هيهظرو دغرا ًابلط

 ىف لخدت ديدحلا نم مطق ةريخالا :هيرحبلا رخاوبلا هتلقتام ةلمح نمو

 ىرجتلا تيزلا لءامم ىلا ”هعجارلا :همذض'ا تالآآلا بيكرت ىفو :هيئبالا
 نزو « مظعلا ةلئاه ديدح نم نيقالخوا لجارم اهنمو؛لا هشورتو هتيفصتو

 دقو . 55 هيب اعيجاهمزو نوكيف الج ع مءاهد دعو انط ما اهنم نينا لك

 نم لواو '4 6006 ةريطملاىت> ةراضحلا تاثدحتم عيجنادابعىفاولخدا

 هنآ رييست نحمل اب قسلح نا دعبو 1010111© ىئتير رتسملا اهب راطو اهكر
 ىذاب بصي مل اهكار نا الاء (9) ىثواو ضرالا ىلا ةَأْط هب توهف «”ةكرحلا
 . هيمسف حجنف ىلوالا نم الدب ةهيناث ةريطم بلط بتك دقو

 جرختسيو * ضرالا نم عبذي ىذلا ىرجحلا تيزلاوا طفنلا رادقماماو
 8افدص ىتيوك ناف ناطلس د ةرخابلا نالءقيةحتلا ىلع فرعي الف هم. نم

 اذهنم نطفالا :هلال:تنحشرايارهشىف نادابعف تسر ىنلا ء اند ظكومأأ

 مهجن ةبوبلا بكرت : وهو هجولا اذهىلع نحشلا ناكوءدحاو مويىف نئاسلا

 نا ىلا الست ًانايرج ىرمم لئاسلا ناكف ةرخابلا لخادو طفلا عبله نيب

 . ةواجوحم ةهجتم هنيع مويااىف تماقاف هل اهنكعام ةرخابلا تذخا
 نم نط فلا تنحشو 18[3ادأنا الهم ةرخإ روسثلا كلذ ىف اهمتءاج م

 ؟ دنهاا ىف نوكنار ىلا هتلّقأو ( ىنصي نا لق ىرجحلا تيزلا وهو ) طفنلا

 نم ةلجد ىلع ريست ىتلا جنل "كرش نفس نم ( رانلج ) ةرخآب اهدعإ تلبقا مث

 امهريغ وا ةنيفسوا_ناويح نم هبكسم هب رسكتا : لجرلا ىثوا ( ) ١
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 لى نادابع نارمع ةعرس

 ةدعتءاجمث طفناا اذهنمةمخض ليمارب 1٠17 نيتيمت لهو دادشب ىلا ةرصبلا

 + ةداملا هذه نم ( رانلج ) هيلا جاتحمام دوزتتل ”هيعارش نفس

 تميقا ىتلا دهامماو ”هينبالا نم كانه ام نآالا لمت نا تدرا اذاو

 تالاآلاو نفسلاوتاودالا نم هل باج اموىرجحلا تيزلاو طفنلا جارختسال

 : "هيزيلكنالاو ”هيبرعلاب اهءامساكنودقءتادعملا نم هل ”يهامو

 الطاقم طزربم 1مم طقنلا اهيف يرجي بيبالا

 10م ( ءاحصفلا دنع بينجلا هتيذسلا ى قارملا ناب "بودل ) ناتبود

 ,ا» 9 5001 ةريبكلا نيقالخلا وا لجارملل لحم

 ةهقزتم عم لجارملل لحم
 رصق

 حابصتسالا تيز ”هيفصتل لحم
 اهفزتم اهيف راد مم حابصتسالا تيزا ”هيفصتل لمم

 نيراجنلا ةددمتم نيكاكد

 باتكلا تالحم

 قو مويلا ةريشععو طوطخ ةدع لمشي ىملاو ٠ نيلاجلا ىح
 ٠ ةرمج لامح لكلو رجح رشع طخ لك

 قصملا ريغ تيزال "هفزتءاهيف راد

 فص وتسم
 ( ةريهص ةرطاق ) ةرطيوق
 مسرلاو ريوصتلا ناويد

 ”هيئابريكلل تالع
 طفنلا هيقمتل تالحم

 كبسم
 ”هيءوصلا لافشالل ناويد
 لخلا نزاع

 ناتسرام وا شتم

 جلتلل لمم»
 ةاندم

 ةانسملا تاجاح

 ظمصعام الا 1 2.

 لظعدعال 5 طور ط[وينسم

 ان

 لجسمتسم (لزا "ا عق معجم

 8.0.1. طم [كورتسم

 (5معمخمج ةالورد

 ("1تتاعع هان ه“ رج

 ('همازع آراصمج

 (نصنلع (نزا 1؟نصرب طم

 1دزدصعصعةمرا

 !دهصلعمرب طةمعتمع

 ادسستموع 0111م

 هال

 طاح - طداستعات طاحصأ

 1سم

 صفخا 0111

 (ممكل تاوعج ( "اممم

 السمتنما

 لمع آان

 ليو

 آمان فت جس نم
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 نادابع نارم ةعرس 1

 1[ناصرونمات ريت
 1مسصعا ةهل 8مم (نادهتوعق لقنلل نفسو ةريغص رخاو#
 1 معمم ةرطاق
 ]نوم - تاع ةرطاقلل لممج

 ذا ظفموم تيزا ( ”هبينج ) اهيود
 011 1مدلتمع ظسصم 1[ندقع اهقزتملل راد عم تيولا رجل له
 ور ع١ ]لمت طسغتمص ”هيراخبلا ىوقلا ثعبنم
 طوومم ةاماأمم ”هيئابرهبكلا ىوقلا ثعبنم
 طمناوور "هيد دج ” كس
 هله 1108 ادوصلل لصم
 ةامطاع ( روخآ وا لبطسا ) طبع
 ةئمرعم (10لمو»» ةديدم رابك ريباثا
 ”كمهلع ©, 1., 0, 2+ 0. 3. 0. 4. راك ضاوحأ ”هعبرا
 1[ددلع 8. 4, 1 قر 18.6, 27,158. ىرخا رايك ضاوحا "هج
 "ن1 عمطم»ع ( نوفلت ) ةرسسم
 "1س ممعدمرب اذدنعم ةوحامع ( تقوم ءانب وهو ) ءآم ضافم
 كم ةطعلا ( كنتلا ) حيفصلا قيدانصل لم
 الولع طوس مامو 8اهانمص فزانملاب ءاملا ذخام
 110م ةعع ءاملا ضافم
 آلكورلع عطمم لذشلل تالممو نيكاكد

 نآآلاو اهمآو سراف جيلخ ىناوم نسحانء حبصادقف نادابع ءانيم اماو
 اهلافشا ديضام نادابع ىلا لقدن ىتلا رخاوبلا الا هيف وسرب نا زيلكنالا عدب ال
 طابش ره ىف اهءاج دقق . هب نولغتشي نيذلا ةلمماابو ىرجحلا تيزلاب "هصاخلا

 (هيبلج ) "هود ام كي دئادح لن دقو 111 ىوكيرغ بك

 . نادابعيف اهمطق تيكر دقو . نط فلا اهلمح
 ىلام اهبلا لعن دق ناكو ( 44113 ايلادأ ) كيم راذآ رهشيف اهءاجو

 . طقنلل بكخ قودنص فلا
 ناكو ( 1كذمهةتداع تيفةنك ) بك يم ًاضرا رهشلا كلذ ىف اهءاجو

 عطق رمدع قودلص لك ىفو ( كن ) حبةص قودنص فلا نيردع هلومت

 , حيفصلا نم
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 1 قارع'ا لمت ىلع رطخلا

 ناكو ( 31ةعطمسن انو_ثام ) بكرم ناسدن رست ىف ايف اسرو

 قودئص "هاتس عم نط "امسح اهلومم ةريك ”هيودل ديدح عطق هنوحشم

 بكم ناكو ( كتم فهلا“ تيربكلا نهد ) ىرربكلا ضماحلا نم

 ٠ ةداملا هذه نم ًاقودنس 1مل, ضيا ايلا لمحدق البنم

 اذهدنع فنال اهناىف بير الوءنادابع نارمع "هعرسف لايام مها اذه

 مظعا نم دعت ىنح ماوعا ةرششع اهيلع ىشءالو؛هيف ًاثيثح ًاريس ريس لبءدحلا

 وهو ءاشي نم هينؤي ىذلا كلملا كلام ناحبسف . سراف جيلخو قارعلا ندم

 . ىدمرسلا قابلا ىحلا
 ديتم ىب ع ةرصبلا

 قارعلا لت ىلع رطخلا

 ةلعبًباصماهنيتاسب لم انيأرف تهيم ظاكل ىلا ىضاملا رهشلاو روشلا اذه انبهذ
 «اممسانع انلأسف ءغمصلان م ءالطب لطدناك ًاببرغ ًاقيرب قربي امصوخ لهم

 ريده كب هيجو لضافلا انقيدص ءرضح ىلا انبلطف . نمل ءاد اذه : انل ليقف
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 انلعضوف « كاتفلا ءادلا اذه اهب عقدي ةهفصو انأ فصإ نا انيالو ىف "هعارزلا

 ارشمهنع اوعفديف "هعارزناو نيتاسبلا بابرا هيلع فقيلءهصن ىتآآلا نايبلا اذه

 ءادلا اذه فيم نم الا ء رارم_ضالاو راطخالا نم هءارو ام فرعيال الئاه

 : هللا «نعا ريدملا ةرضح مالكاذهو . رايدلا رئاس ىف « راجشالاب هكتفو

 « نيتاسيلا باحصاو نيكالملا ىلا

 « مايالا هذه ىف ةهميظع ةهبيصم مكي لح دق نا دادغب لها اي اوملعا

 نمهيمسيو « نملا د "ةماعااهيمسإ هيف ضيم عضد ى ىربكلا <ةماطلا هذهو

 سوال“ هي ل «)1١(5

 ةهعيلالا فحل جاجزلا تريب ىفو 2 فيص دعب راجشا ةدع قاروإ ىلع ىري دوسا

 نم عون هزرفي كانه « نمو دوجو ن رم ثدحم ىعو ٠ لاقتربلا ضاير ىف كلذكو

 وهو 1008م0 بناجالا ةهفابو [ "هكرح نازو ] ةربغلا ىملعلا هسا ريغصلا رطفلا

 ٠ 01ه0م دمرت نسفلا هيقوطلا و! .[ممورد اع قزلا ىطفلا نب
 [ برعلا ”هفل ]
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 قارعلا لت ىلع رامخلا 14

 ةحلاعملا تامها اذاو؛اهفلتيف ليختلا رئاس ىلا "هبي هعرسب ىرسي ءادلا اذهف

 « ليختلالوصحل رثا قيال و« ىولبلا عن فاشلا وا "هيقاولا ريبادتلا ذخوت مو

 نونجت مكنا وا ءىضاملا ماعلا ىلا ةهبسنلاب ًائيش هنم ونجحت نا مكتكمي الو لب
 .ءالللا مينا لبق همفدل "همزاللا لئاسولا متذخا اذا ؛ طقف ”هئاملاب نيثالث

 دقو «ءادلا اذه مكنع دعبتل اهتقاطيف ام لك لذ اهنافتهينساا هموكحلا اما

 باصاو نيكآلملا عنب ال اذهو . اهنينما ىلا غولبلل همزاللا ريبادتلا تذخا

 : يجو "هيلاآلا عئارألاب اوعرذتي نا نم ليخنلا بابراو نيتاسبل
 ٠ ةتيارتسل ًامثم ءادلاب باصملا فعسلا عيمج عطق بج

 لك ىف لجيو ءام هيف عضو ءانا أبيب ءادلاب باصملا فعسلا عطق دعب ؟

 تايلديصلاىف دجوت'هلئاس ةدام ىهو ) آنال»د] لوزيللا نمنامهرددنم مهردتهام

 نم مهارد "هس ءاملا نم مهرد "هلام لك ىف لحي نا وا « ( تايلازجالا وا

 ةروكذملا ةيسذلاب نيتداملانيتاهىدحا لحنا دعبو ( ساحنلا تاتيربك )ةراجتزلا

 شرلا لمشي ىتح مياسلا فعسلا اهب شريو , لواحلا كلذ ىف ةساكم سمغت

 ذخوينا ىعو شرال ةهيناث "هقيرط كانهو .  اهبيسعو اهصوخ اهلك 'هقمسلا
 ( ةراوكلا ) هضيهلاماياىف لمعتست تناكىنلا ( تابمرطلا )تاخضملا:هيدليلا نم

 ًامكحامب شرلا ذئنيح نوكيف « اهب ىلخنلا شرب مث « لولحلا كلذ نم "المو
 . ىلوالا نم نسحا ىم ةريخالا "هّيرطلا ءذهو

 «ءالبلا مومعو « ءادلا وشف هلارو نم نال « لامهالا ملف لاح لك ىلعو

 ىلع مالسلاو , غالبلا الا لوسرلا ىلع امو مكتنلبا دقو اذه .  هنم هللا اناقو

 هيجو , ىدهلا عبتا نم

 دادغب هالو ىف ةعارزلا ريدم

 مايالا هذه ىف ليخنلا ءؤالب مع ىذلا ءادلإ اذه نا ( قيسامب قحلم )

 ةريثكلا "هبطرلا نينسلا ىف هناصغاو نطقلا راجشا قاروا ىلع اس ىري ناك
 ٠ ةميظع "هج رئاسخ راجشالا كلتباصال بيسي ناكو ؛هيقريثلا حايدالا

 كلتقبن نا هراشتا صئاصخ نمو . ًاشحاف اومن ام هتاربزب تزئكامل مت

 يهواهبطر :ةئس هتقداص !ذاق ؛رئاكتينا نودب بارتلات < تاريزيلاوا تابيبحلا
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 محرايدو قفتنلا فر طاوخ
 كاوا رخل. عغ ثيبلأ .كاليح هتدعاس. أ نا ىف ةيوهالا ”قرشلا

 بو سرق :هعرسب يئاكتلاو
 هضمصلاةداملاهذه زرغ ىذلا

 نووسحلاو . ”هعارزلا بادعال ةمضع

 1" طوا2 ةيوسن رفلأبو ةسرعلاب « نملا » ىمسي

 ام ىلامرف ”هيقمصلا ةداملا هذه زرش نيوبحلا اذه نا نم جنم, ررضلاو

 راجشالاماضعا ةانحل همزال ىه ماسملا هذه نا اكو. ناصغالاو قاروالا ماسع

 عاملا ريس ًاضيا عنتماو سفنتلا عنتما تدس اذاف ناودحلاو ناسفالاف اهموزا

 لوبذلا ىلا اب ىدوي قانتخالا نم عون ذئنيح أشنيف«راجشالاو هتنالا لخاد

 تقو برقأب مه هومقديو رطلا اذه ىلا ءالقعلا هبت نا ىصف . توملاو

 ( ةرركذملا ةذبنلا بحاص كب هبجوأ ) . ةليسو مجناو

 مهرايدو قفتملا ف رطاوخ
 تيأ رف« برملا ةهل ه مكتلجح نم سداسلا ددعلا سما ران ىدسب عقو

 ءريمشلا ىفجنلا بناكلا ىيبشلا اضو دع خبشلا مساب ةلب

 نا تددحاف 8 رطاوخلا ضعي اهتمااطم هنا ىل اديف « قفتملا لوح » اهناوضعو

 ,نع بيقمتلا ياحي ال نمي بتاكلا ةرضح نا نيكملا ىداقتعال ءآ رقالاهسدبا

 ةقيقحلا ىلا لوصولا ىف بغرب ه نم ها هلاقم لمتسمىف لاق دقو امسال ؟ همالك

 /ةخألا طسوىف دجولام ًاريثك" ىلا

 .دمعذلمىندالا تارفلا فرط بذاغ تناك و :بناكلا خيشلا ةريضح لاق

 اهو قارعلا رئامع ريكا نم نانريمع بيرق ريغ

 ةريمع ىف ىتلا "هيئاثلا

 . ءرغأو هوشحو ءردصيف ثحبلا ىواطميف ايلع يمدقو

 دنو قفتنملا رايد نم :هيلاخلا ”هنءزالا ىف نكيمل فارغلانا : هترضح لاقو

 ركذ ىسنو « ... ”هعازخ

 ؛عوبرلا كلت ىف اهتءاقا راهتشال ًادمع اهلفغا هلعلو . قفتنم

 ةفاسملاف صن وح ىلا مولا ىتح دلع هممر رايدنا : كلذىلع ديزاو . قدص

 ىف ةعيبر ةريمج تناك دقو فارغلا ىتودع ىلع ركس ”هعلقو ىحلانيب ةدوجوملا

 ةعيبر ىتريم نيب عازن عقوم ؛فارغلا ةلتحت دالملل رسشع عساتلا نرقلا ردص
 « ىداش» همسا نطومىلا رايدلا كلت نع :هعسر ريما ءالجنا ىلا ىدا قفتنملاو
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 ,مهرايدو قفتملاف رطاوخ 0

 لاوسقا نم هنظاو ) عاقصالا كلت رئاع دنع :هفورعل ةرئاعلا لاوقالا نمو

 ديدشتو ةلءبمإا لادلا رسسكب « هيو وبا موتا ىف ىمسملا لاوملا ىنافا نم برض

 :( رخآلايف ءاهو ةهسوتفملا ةانثملا ءاملا

 .2 «رداقلاو ديعلا نيب لزني . ىداشب لزتيام صربلا ديرب ىللا»

 :اولوالا مهب )صربلاف
 ةيلاو توكلا نيب عقاو ةةعيبر رايد

 نهىداشو."هيرصالاةئيدم نه ًادج برش لت ( ىأ

 نه ىرسيلا ةودعلا ىلع ( ةرغصم ) ةل

 دعب لت ( ”هكرتش» ”ةكرحم ءايا كيرو نيملا حت ) دبعلاو . ىمظعلا ةلجد

 ظفالا قاطية ءانمميف عسوتيو . ًارتءولك شع لح وت ركس :هاق قرش نع

 5 نع جعل ما ( هيرداا ظفلتو ) ةهيرداقلاو . هب طيبا ضرالا ىلع

 ٠ ضرإ للتو يك اب اها لاتزلر « ةيرخ فيلاره نيط
 7 ةيشلا ةريضح ركذو

 نم دصق هلا ورغالو . ىحلانم تاعاس سمح ىلع :هيقورسبلا اهل لاَ ضراب

 . هيلامش : ىلا هلوق

 نهال :هعسرنمىه فارغلا مصفف ةلزانلا رئاشعلا نم ًاريثك نا : لاقو

 .ةطقانملا ضعبهمالك قباس ضقانيام مالكلا اذهىف نا ناو . لا ... قفتنملا

 تقيساك :هعيب د نه مويلاىه فارغلا ميمصف ةلذانلا رئاشعلا نم ًاريثك ناهت

 ةهءعيبر نال ًاضيا قفتلملا نم موف نكل «ًاضيا نحت انحرصو « هيلا ةراشالا

 : مو رئاشع ثالث ىلا مت
 ناكساب) ريم, مسا ايلعقاطيو ”هميبر ريهال اسأر ”هعباتلا رئاشملا :"الوا

 ىمتن خسارف فارغلا نم ةلتع تلازال هعسرنا :

 ناكساوةئثملا هيسرافلا فاكلاب ظفلتو ) شيرقو ( ةلامأب ةحوتفم ممو نيعلا

 ( ةلاماب احتف ىناثلا حتفو لوالا

 نءرمصات تيب ءانيا دحا ةةماعز تحن ىهو ( دادش نازو ) حايم : اناث

 ( ناركس نازو ىقابلاو ”ةكرتشم ”هكرح نوالا كيرحت ) نامحشلا
 ماي ميلا نول ضعبلاو . دادش نازو ) جارسسملا : ًانئاث

 ةئلثم محل تناح قلتو ) بيلك تدب ءانبا دحا :ةءاعز تحت مهو ( ىارسلا

 ( "هيسرؤ
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 0 ,مهرايدو قفتاملا ىف رطاوخ

 يوم اء[ وا 0
 هدوم ابك هم انه اه نا دف باكر ىو ةدوبع انريشع اماو

 انذخاوءتةعيبر عم ”هقالعلك اًتمطقوءىق ارئاشعىلا اًتمضن'

 رئاشع اهدؤي موسدو بارض ىهوءدادغب ىلاول موسرلاو بئارضا|لك نايدؤت

 ةهقورعم تناك ىتلا بئارضلا ىتح ىدؤت تذخا لب . روكذملا ىلاولل قفتنملا

 دادي ىلاو ىلا دايجلا نع قفتنملا خيش هتيداتب اف لكم ناكام وهو ( نا صحا ) مساب

 امممرقل كلذباكر ى نم طاصلاو دئاملا اذخف نيتريثملا نيئاهنم جرو

 ةةسايسلا بانه نودعسلا نا ”ةماعزل م اذهلو ؛ةعبر رئاشع نه

 ٠ مويدواج عم تالماعملا ليبستو

 « اهذاخفا عييج عم ( اهنع مالكتلا قيس ىناا هو ) حايم ةريشع اماو

 نه ةريشع ىهو ) ليقعو «( ةريشملا هذه نم ”هقوف ىو ) بانغ لاو

 2 ( انج ظفلتو ) :هناتكو , اهذاخيفا عيجو جارسلاو « ( جارسلا رئاشع

 مهضعب ايار دسقف : هيلعو . ”هميبر ريما ىلا ًاسار ”هيستمملا ءايحالا نم اهلكف

 نيب ددعلا ىليلق اوناك ناو مهب عيرصتلا بجو اذهلو . "مرير ىلا نوبستنبال

 ”هقيقألا ىلع ًاصرح رييفغلا ىلا

 اشاب رصان وهو « اهئابو اهسسؤع مسا بتاكلا ركذ دقف ةهيرصانلا اماو

 اهططخ ىذلا نا :ىتايام ركذام ىلع فيضا اذهلو كلذىلع دزب مو نودعسلا

 قيقحتلا ىلع فرعي ملو ءاان16 '119'1 ىلت لوج ويسملا ىحابلا سدنهملا وه

 ”هئسىف ناك ةموكملاراد ساسال عضوىذلا لوالا رجلانا الا ءامطيط ماع

 داع قاع اهدالم امكحر هير 1؟مك هنأ ةسقئاوملا ”ةيلام اخ

 اراد اسي ىأ نم لوا ناكو . هبيغرت ىلعو اشاب تحدم تيصلا ال "هالو

 فورعملا دوصقم نب ناويوك ١ نإ سيك رسنب ناي وك 1 نب هللا "همعأ ىكسال

 ى مث . ةةفئاللا ىيلوثاكلا ءريصتملا ىنءرالا ء لصالا ىلحلا سك رسم موعتب

 #14 ةهلس دادغإ ىف سيك رس موعت دلو دقو . تاوببقو تاناغو ًاقاوسا اهيف

 لئاوايف اهيف عقو ناك ىتاا لزالزلا ةرثكل باحر دق هدلاو ناكو .هيحيسم

 هنم هيرقف اسشإب رصانب لصتا بشو موعن أشن نا دعبو . رسشع عساتلا نرقلا

 . نودعسلا لآ ءاقدصا نعا وهوتامو . تنازل انما هماقاو
 نلعا وا 9, 2
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 لاق ًانسح و تارفلا "هفض ىلع ىه خو.ثلا قوس ناىلا خبشلا ةرضح راشا
 6 : ةةسفض ىلع ةهمقاو اهلا لاش نااذه نه نسحاو . مقاوال قباطم كلذ ذا
 ىلع سيلو ”هيريسمانالا ىنوتج نع تاعاس تس وحن دعت اهمناو؛ىتتلا تارفلا

 . مدهم مويلا اهروسو . قفتثملا ندم مدقا نم خوبشلا قوسو . نيتءاس دعب

 رهللا قرقع.ف ىردت تناك تارفلا هايم نالءادج ًانس> ًاشاس اهؤاوه ناكو

 . عاقلاو ضرالا دسفتا هزواخأ مو

 امممظعا : نيعضوم ىف بصي فارغ'ا نا :لضافلا بتاكلا ةرضح لاقو

 نيب ملو . قيض لحمضم وهو ”هيرصانلا برق ( دادش نازو ) راخلا بسم
 ةهيمش بدم وسرق زاخلا روه ىف فارغلا بصم اما : تلق . ىناثثا بصملا

 نع دعب عقوملا اذ هو . اسنع ثحبلا ىتأيسو ( ”هعدبااب ) ةامسملا فارغلا

 ىذلا ريغ ومف لحمضملا بصملا اماو . ًارتمولك نيءبرا ىلع ديزي امب ”هيرصانلا

 هؤام طلتخلا ( قريزالا طشب ) فورءملا بصملا وه لب بتاكلا ةريضح هركذ

 دقو . تارفلا ند عرفتلا( ادا قف ل ةهوانيدسلا ) لودج ءاع هان

 . لالحمشالا لك مولا لجيضا

 ةهبعسشلا هذه ىلعو : امع لاقف ةرطشلا ريرحتلا بتاكلا ةرضح ركذو

 فارغلا هيمش ءامسامنافهل رهظام فالخ ىلءىمالا :اذلق . ةرطشااةديب ةريغصلا

 دقوةيلاطا (1)ةرطشل! ةدلب تديش نيح ًاسماعناكدقوهنيع ىلسالا فارغااوه

 نع دعت فارغلا نم ذخأ ريغص لودج ىلع دهسلا كلذ لق ةرطشلا تناك
 تناك املف ةيليلخلا لودجلا اذه مساو برغلا ةهج نم نيرتمولكوحت ىلاحلا اهعقوم

 نطؤم نسحا ناو ساردنالاب ذخا لودحلا اذهنا قة اشابرصصاب ةيفرسصتم لئاوا

 رصان نيعيف نسح ىذلا ناكو . هيلا تاوح ىذلا اذه وه ةرطشلا هيلا لقنت

 روكذملاسيكر سمو: نيمالا ىفولاهقيدصو هراشتسم وهتهيذعلا ةهعقبلا هذه اإب

 اناعوأقاوساو ةديدع ًارود مومن ديش ىأرلا اذه ىلع قافتالا متنا دعب نمو.اطا

 لإ هرزلا ىلتاءةدهاو ىرخا اتوب رمعمث . هعابتالو هل ًانكسممت تاوهقو

 لق 1
 : انماوتا ةفل ىفو

 : تدمبا ىا رادلا ترطش : لاقي ٠ فارغلا نعاهدامت

 دمتبا [ ءاطلا ديدعتب ] اذك نع
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 0 مهرايدو قفتنملاىف رطاوخ

 ماعادمب اهؤانب مت دقو ةديدجلا ةرطشلاىلا لاقتنالل افي وثن ,هىدقلا ةرطشلا

 (ةيحلافلا) ىمست تناكلب؛ هدب ”ىداب كلذك اهمسا نكيلو .

 مسا نا ريغ . اشاب صان لاجماربكا ( ذك.وب كب لاف وهو ) اماب لاف ىلا ةهيسن

 ٠ مويلا ىلا كلذ 5 ىمست ىو اهبلع بالغ ةرطشلا

 عاشت ىهف (ةعدبلا)ا دصق دقو ىربكللا ةيعشلاب خسيشلاةريضح هامس ام اماو

 ةاورلا ءاورام ىلع لودحلا اذهف .رثكا وا فارغلا هايم عابرا ةهنالث وح مويلا

 ءآصادحا اهادها ًافصةص ًاعاقالا قباسلا ىدالملا نرقلا ةاضاف نكي نتاقثلا

 رسصانلا ىف هتيثبا

 نءىسبع خبشلا هئظاو « هل بوهوملا لاخوه بهاولاو) نودع-لا لآآل ةهميبر

 ,ةثمطم ضراىف هايم رادحتال ًاثيثف ايش عمنا ًارهن املقشف ( نودمسلالآ

 تاهجلا كلت عرازم نسحا نم نآلا تحيصاف

 نيعلا سكب ) ( ةلعلا ) ناك لوالا اهمسانا : لوقا ركس ةعلق صوصخمو

 هذهببسو . نرق فصن لقافورم» مسالا اذه ناكو(هحوتفملا ماللا ديدعتو

 بارعالان م هعامج ملتحم نيلعلا نع "هن نايم ةملق ةديلللا كلت ىف ناك هنا وه :هيمستلا

 كلوا امو ؛ ندبلا ىف ل هوجو ىف تناكف علرعالا تاراغل اد هقوطإ يشع مهد

 ةريشءابمساو تاريحج ىبا نم ىنعلا ةودعلا ىف ةلزانلا ةريشعلا الأ بارعالا

 . ردات كلذ عم وهو ةعلاب اهيمسي نم مويلا ىلا عمست اذهمأو ٠ رباطلا

 'ىطخاالف ممفصن تاق اذاو؛هعارز لهاميبلغاف ىحلا لهاب قلعتي اماماو

 ىلعهدورو ةرثكل فارغلانع تادافالا ضب وه انه ءركذأ نا بحا اممو

 هبت هون دقو ( دهرسملا دحاولا )نامسا فارغال:لوقاف للا هذهىفو ”هنسلالا

 تالجحس ىف دورولا ريتكلا مسالا وهو«قفتنلا نع اهتااقم ىف ”هفيحصلا هذه

  ىذفملاو معاملا : ةهغل دهرسملاو ؛ ( ىناقاخلا رتفدلاب ) :هئورءملا هموكمملا

 ىلا رداسبي ىذلا نا ىلع . مسالا اذه هقفاوب ىمسملا اذه نا فيكىرا الو

 تدز اذاف . هتمحانلا ليرغاا ةرفاولا ههام ةرثكو هضرا آنا ةرازغ وه نهذلا

 رخآ هجو كانهو . ”هيمستلا هذه بيد كل حضتا بارعالا ةهعانق كلذ ىلع

 ةرانغىءع هايملا ىراحت نمسو . نيمسىا دهرسم لجر : مهلوق نمذوخام

 ثااندجو كلذ هح رش مدقت اهب عن مل ناو . رووش» نما زاجلا باب نم اهقفدت
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 نيف رشتسملا ركؤم 4

 هيلعو , ريثك ىا دهرتسم ءام : كلوق نم كيذك ىمس دهرسملا نا وهو

 .دحاو داو وا دحاو ىتام نم وه دهرسم ريش كلوقف

 اذهور مالا فضحت وهو ليحل نازو را وهف ىناثلا فارذلا مها اماو

 ممدنع نمل أل . لام لا رغ ةرخ كلذك هومسو . "هيناويدلا ءاول رئاشع ضعب هقرمي ظفللا

 ةهبسشلا ادق ناك دقف ( ىمعالا فيف وهو نيتحتذب ) ىمملا طش اماو يفاصنا عاملا لا
 وهو ( دادش نازو ) راقملا مسا ىلع اهم اهبق ىنهلا هتودع ىلعو؛هلسالا

 نه :هيعشلا هذه ىف ىرمت نفلا تناكو ؛ مظاكلا ىسوم مامالا ءانبا دحا

 ةهسنيفسلك لو ناكو . نرقلا عبر زواوع ال هنظاوئدعب ريغ دما ىلا رهنلا

 .٠ ماغولك فلا نيس نفساا هذه ند

 مرجالف . ىحلا برق مسقني فارغلا نا عرابلا بئاكلا ةرضح لوق اماو
 نام فصنو نيرتمولك وحن دمإ ىلع لم ماسقنالا نإ اذه همالكب دصق هنا

 ٠ باوصلا ىلا ىداهلا وهو لع لك قوف هملعو . اونج ىلا

 قفتنم ةهيرصانلا

 ( م٠ ) ١و1؟ ةنس ىف نيقرشتسملا ركوم

 ١ ىف نوقرشتسلا عمتجا

 عيضاولا اما . ظاكع قوسم,منم دحاوريغ رك ذت ىن- ثحابملاهيق ترجو بطخلا

 مم مالسالاب صتخبام انه اهم ركذن ةريثكف ءاملعلا كئلوا اهباونا قرط ىتلا

 : اهباا ىعاسا ركذ

 هيف تيلتو "هنسلا هذه نم ناسدن رهش ىف ة

 دجسلا 11, 1 11 !تالنهوانخ 8. ءا.: ىعوسيلا سنال ىرته بالا ١

 ٠ نارا ىف هتلزن.و هنأشت لوا ىف
 .نيئرقلا وذ ايف روص ةروص ىف ظانطاتتل اكيس +

 بح ( داشت ) ىنادوسلا مالسالا ىف : 8«ان09 ركب م

 ةداسبع  ةوعدلا ثب ركام (  عار ) برعلا ةطد لوخد

 . كم جح
 ءابدالا مجمم نم سداسلا دلغا ده ب : >1هريصا اانا تويلغيم
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 00 نيقرسشتسملا ركوم

 . ىربطلاو ىئاشلاو ظحاجلاك ناشلاو ردقلا "باف ىف مجارت هيفو . توقايا

 ”هيريشقلا ةلاسرلانم ىناثلا لسفال هتجرت دع « 26 1مطولود ندبلد ه

 اهباتكو ”هينانويلا 'هيمالكلا ظافلالا لش ىف ثحب . اغا ىكز دمحا

 بوك بتك ”ازخ ىف ظوفح لذغ برعم باتك ىف اهدجو ام ىلع اهبيرمتو
 ٠ نوطيلي سطسم فيلات ىنانويلا ىلصالا باتكلاو . وبق

 ىراداودلا رسكي ىبا فيلات ءردلا زك باتنك دقن : شاب ىكز دمحا كب

 ىلوتي نا ديريام ضرع .  رتتلا لسا ىف ( ةرجهالال«و. :هنس ىفوتملا)

 « ىريوتلاباتكو ظحاجلل جانلا باتكك ”هعيدقلا "هيبرعلا بتكلا نم هعبط

 . ىللكلا نبال ماتسالا باتكو ىرمعلا هللا لضف نبا باتكو

 ٠ نيملسملا دنع :هفرظتسملا نونفلا لماكتو ءوشن ىف . اغاب ىذ م

 هباتكىف رظن ( ةرهاقلا رصم ةذتاسا نم ) ىناردنكسالا دمحا خيشلا

 ٠ اهب قاعتي امو ىناغالا نع ثحب هيفو . :هيرصملا هجرادلا :هغالا بادآ
 ردق ىابو . ىرتلا « ىقاب ه ناوبدل همبط ىف ثحب 2هدهلع كاروفد ٠

 .2 ظئاح د راكفا نم سبتقا

 « قحلا انا د :هفوصتللا ةرايعدق . آم. 3ودعنودمص نا وينسام سيول

 .٠ نيملسملا نم لدجلا لها هيتك ام ىلع ًادانتسا

 ىقو ٠ ةيلاحلا دج ةةفل ىف ثحب . 1.3. 1188 سه . ج.ج

 اليم فد: نولوةيف « ىل ةايما ىهد ىف اك مهمالك ىف نيونتااو ةرينلا لاقتنا

 ا
 سار طقسم *( رسم رايد نم ) نفح ىف تحب . كب ىفح فصان م

 ٠ نهلا دالب نم ىبرع ميكر ىف رخآ ثحيو « ةيطيقلا ةيراع

 ىلا هيرصتلا ةةيكرتلا بادآلا ل .(:هناتسالا نم ) . كب تمكحدا 4

 . ؟ةيئاروطلا ”هغالا

 0 كيسيبل نم )10. كلتعب معان رشي طسغوا روتكدلا 3

 مل ظافلا وا داوم ءاحصفلا بتك نه هداوع ذخوت ىبرع مجم عضو ىف

 ٠ مجاعملا بامحصا اهركذي
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 بطلا ىف راتألا 83

 نردلا رسخف مالك لع ىف ثي . رهيزدلوغ زانغا ذاتسالا روتكدلا 6
 اوناكو ) ”ةيناجرجلا لهال هتلداحو . مالكلا لع ىلا "هفسلفلا هعجو . ىزارلا
 .نآرقلا ليواتل طباوض : ىهو ملامد ثالث ىلع اهماقا ىلا (مزراوخ نه ةلزتعم
 . لح ىف( مالكلا ) قاخ ”يرظن , قيقدتب ًادقأ ثيدحلا دقن

 مكح ”هبومصلاو ةدوعولا نم اهيف امواهترثكو ثحابملا هذه ىلا رظن نف
 ؛رفاو ظح هيف برءالزاكو تدقع ىتلا تارمتواا لجا نم: ناك رمتوملا كاذ نا
 قماسو «ءنع قاس ىلا دوءرو هدوجوا هدوم نم قرمثلا طشنب نا ىف
 مل دع

 ٍِ يداوي قدم ل. ---

 بطلا ىف راتخلا

 ىبا مالسالا سمش نيدلا بذمه دحوالا ملاعلا مامالا خبشلا فينصت »
 ”هئسةدعقلا ىذ 98 ىف دادغس دولوملا «« بيطآملال به نب دمحا نب ىلع ندحلا
 دلو ىا) ه 51٠ هئس مرحلا نع 88 ءاميرالا ةليل لصوملا ىف ىفوملاوء 6
 ا( مووو»# ثهلس طابش ه ىف ىفوتو 11388 طابش# ىف

 فلؤااةجرأ ركذن هتايوتحو هطخ ىف عيدبلا باتكلا اذه فصن نا لت
 : لاق ىلعفقلا نا نع العن

 ”دخسللا ىف تءاج اك ليها ال ) ليه نباب فرعي نسلا وبا دمحا نب ىلع
 ءباملاو بدالا اهيف أرقوءاب أشنو دادغبف دلو« ١ (كيسياىف :هعوبطملا
 ماقاوءنايع رذا ىلا جرخو«لسوملا ىلاراس مث . هنقو خياشم نع ىودو عمسد
 . بدالاو ”همكحلا كانه هيلعسانلا أرقو . هبطي نمرا ءاشامحاص دنع طالخم
 نولمحم نيذلا مادخلا ) :هيرادتشطلا ضعبنا : وهو ببسا رايدلا كلت قرافد
 اي :هضايما طن يف كلملا ةروراق ىلا رظن دقو اموب هل لاق ( ريمالل تشل"
 : ةولخف هل لاق ساجملا نع لصفتا املف . هنع تكسف ؟ ايقوذتادلا 1 ميكح
 رطخاما : لاق كل رطخ '”ىث وه وا كريغ لوقما لس! نءمويلا اذه كلرق

 *نء ةروراقلا قوذزا تعمس قالى ؛كإلذك سمالا :هل لاقف .اهرابتخا طر

 عسمس اذا كلما نال لوقلا اذم ىلإ تأسا دقو . ضارمالا لك ىفال نكلو
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 357 بانلا ىف داتحلا

 تهعانصلا نيناوقو هتمدخ طورش ن٠ بجاو طرشب تالخأ دق ىنا نظ اذه
 اشرنا دعب اهتيقاطنه فوقلاو ةكرحلا هذهلجال جورخلا ىلع لمتنا مث. ايف

 ماقاف لوك دقو لصوملا ىلا دامو جرخو . اهلثم ىلا دوعي ال ىت رادتشطلا

 هلزتم مزلق ةةكرحلا نع زجت ىت> رمصو . دافاو اهب ثدحو هتافو نيح ىلا اهب

 هدلوم نع لئسو.هيلع نوأرّهو هيلا نوددرتي سانلا ناكو. نيدسب هتافو لبق
 لس وما ىفوتو؛هز 6" ه:سةدعقلا ىذ نم ؟ ىف جزالا باس دادغس تدلو:لاقف

 هتيار رات ءامس بطلا ىف باتك هلو 41١ ةهنس مرحلا نم ١س ءامبرالا ةليل
 تاللودلا معدات ىف تدرو :ه.ججرتلامذهو ءا « . كلذ ريغهلو تادلجت ةعبرا ىف

 همساو اذه انيبيطارخآ اباتك نولظلا فثكبحاص ركذ دقو .490صوربعلا

 رمهاظلاو . « ءاضعالا بيرت ىلع بطلا ىف د : هنع لاقع ليه نبا تاراتخم »

 فلا امل ىناوريشلا احلا نبا نال هنامز ىف ةرهشلا مظع ناك بيبطلا اذه نا

 :هباتك همدقمىف لوَقي هنال ليه نبا تافلؤم نع لمن ( رطعلا هضور ) هباتك

 باتكلا اذه ىسفنلل تبتك [ ”هيلديصلا ىا ] "هعنملا هذهب تممه امل تنكو

 «...ليه نبا تاراتخمو ةريخذلاو نوناقلاك ىتشبتتك نماعمتم ىدارع بح
 دقو . هفصي مل هنال راَتخْلا باتك ري مل نونظلا ف شك بحاص نا ىهاظلاو

 وه دوجوملاو . ءارقال هفصتل مايا اناراف دادغب ءابدادحا ديب باتكلا اذه عقو

 4 هيو . اضيع ٠١ ىف ًارتميتتس ؟ هلوط مجحلا ريبك وهو لءالا دلحلا
 ىف هطخ . ًارتملس 14 امنه لك لوط . ًارطس 1+ :ةحفص لك ىف تاحفم

 نمو . رجالا ريسلاب لوصفلا نيوانع تيك دقو . ةدوجلاو نسا ىبتنم
 ةهمالع مجعم فرح هلباَقب لمهم فرح لكلا نا باتكلا اذه طخ صئاصخ

 . قوف ىلا ءانرق هجتم ريغسلاله وا ةرادتسالا مان ريغ نوكس صوءءزيك

 دلسجلا : نسح مخض فرحي ناونعلا اذه باتكلا نم حفص لوا ىف
 رصن نا دمم هفعلاط : ءال-عا ىفو ... فدنصت . بطلا ىف راتلا نم لوالا

 نم كانه ام كلذ ىلع دهشي . سانلا نم ”هعامج باتكللا كلم دقو . بيبطا!

 ىدييموح رملا نإ نسح ريمالا فرصت ىلا لقتنا : اهضعب صن اذهو تاقيلعتلا
 دمت ريقفلا ىلا ىعرمشلا ءارسثلاب تاقتنا دق نالاو »  ««ىفاعلا امنع ىنع كب

00091 



 باطلاىف راثلا "0

 ةةيعربشلا هعيابملا مكي لقتلا س « . ًانكسم ىلطاو الصا ىلسوملا بيغ نب
 ىف كلذو ىنول_صحلاب فرع دوءم سقلا نب ىنوه فيعضلا ديملا ةكلم ىلا

 هللو ىنانويلا ردنكسالل ةثلثو ”هلامعبسو فلا ةهنس ناسينا رمشع عبار خيران
 الفك دام لول قئاوت :هتلاوذه) ., .نيما.هقحتسمو هلها وه مك اماد دخلا

 انكم ىنار_مطلا ىلع دمع ببطتملا ريقحلا كلم ىلا لفتنا دق (  ةهيرجم
 نيتلام هنس ىف ىلعملا البرك ىف . الصا ىرايتخيلا ءابطالا ديؤمب بقلملا ا

 بتكو نيتثم 'هملك تكح دق نكل ) « . :هيوبنلا ةرجهلا نم فلالا دعب
 هئراتو ةهءاتكملا دعب عوبطملامئاخلا شسقن نا الا ةئامالثو رسشع :هتس ه اهضوع

 اذه تيرتشا دق ل ( ثينألا قراسلا وا لاتحلا روزملا مالك ب ذكي

 بيبطلا ىنيسحلا دع ىلا_.7 هيبلا زيقفلا اناو ىتاكلمتم نم راسو باتكلا
 ال : هصن اذهو مئاخلا شع كلذ ىلإء مح :هتسلوالا عب رهش ىف ىناردنزاملا
 نارخآ نانمثا هوكامت نرذلا نموه ىنيسحلا دمع نيبملا قحلاكلملا . هللا الا هلا

 ءامهمسا ةءآ رق ىلا دتبن مل

 «تادلج ميرا ىفال نييك نيدلحي ىف تعضو هخسنلا ءذه نا ىهاظلاو

 لوسالا ىف مالكا نالأ متجناو : هضن اذه ام ةريخالا "هحفذصلا ىف ىرت اننال

 ءايفمالكلاطسيتو ”هبكرملاوذدرفملا "«ودالا ركذ ىف ذخانلو بطلا ىف :هيلكلا
 نملوالا باتكلا مث : لوي مث . ضارمالا ”همواقم ىف ”هليعملا ةلالا ىف اهمال

 ىمالا ىنلادمم انديس ىلع هتاولصو نيملا ... ىلاعت هلل دبلاو بطلا ىف راتخلا
 نيش ريشع ىناث هنم غارقلا قفاوو ٠ هماركاو هتيحتو همالسو هيمو هلآ ىلعو
 هياعو <. ىف نإ دمح نب دما نيدحم هسفنل هقلع, 'هاّمسو شع هئسناضمر

 .هتافو نع ريشا هيلامث دمي ىا فلؤملا ةافو "هس ىف بةكدق باتكلا نوكيف

 . ميحرلا نمحرلا هللا مب : اذكه ىدّ باتكلاو
 لسمو , راودلا كلفلا ريدم « رايا كلملا , رابقلا دحاولا هل دخلا

 ءازجاديمصتا ء رارق الب ضرالا حط ىلا « راونالاتاوذ مارجالان م عاعشلا

 مث داضتلاو لعافتلاب اج نم ءرانلاو ءاوهلاب امج نمو ءاملاو ضرالا نم“ راخبل'

 درابلاو سرالاو بطرلا نيب ايف ”ههباشتم ماكحاو "هيفيك ىلع . رارقلاو تانثلا
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 7 بطلا ىف راتلا

 موحالا ضرالا نف . ءاضعالا طئاسب ناناللناكرالا ءذهنم قلاخلا . راحلاو
 ملا ةرارحلارانلا نمو حورلاءأ وعلان هو.ءامدلا ىهاوج ءاملا نمو.ماظعلاو

 ءاذتغالا|هتحصا ظفاحلاءءاعملاو ردصلا نم ءءاضفلا نطابىف هسو لا .ءاذخال هخجاطلا

 د

 . ءافشلاىلاىداهلاو . ءاودلالممو ءادلا لزن» . ءاوهلانم ددابلا ميسنلا قشننو
 لإ ىلعوءايثالا ديس دمت ىلع ةولسلاو . ءاضقنا الب ًاركشو « ءاهشنا الب ًادمح
 ... دعب اما . ءايقسالا ءايقتالا دمع

 قرولا نسح وهو ءآرقال هفصن نا اندرا ىذلا ليلجلا باتكلا وه اذهف
 دولا ىف ةزراب ةيبرع شوفت هيلع عوبطمو رمحالا نايت>سلا دلي هليل
 . ىلا وحلاو

 ىتلاةهيبطلا ”هيحالطسالا ظافاالا نم ريثك هيفو ةلمس ةهساسف هترابع اما
 ”هيملعلا قئاسقحلا نم هيف نا نع لضف «تهبايطلاب نيلغتشمال ةدئاف مظعا ديفت
 هبولسا ىلع ةلالدلل لصفلا زيجو ًادهاش ركذن نحن اهو ثيدحلا معلا قفاونام
 : لاق . هتّايرطو

 .نيمسلا فيضقتو فيضقلا نيمست ىف لصف
 لسلق هليزرت قيرطو . ًاميرس ضرملا ىف هعوقول دعتسم للعلا نيمسلا

 اديبلا القتنم,"هسبعتم "هضاير قبرلا يلع هتضايرو «ةوقلا فعضتال ثيحب هاذغ
 ىذغينا بجيو . هسفنب رطخا 'هفينملا ”ةكرملا أجافاذا نيمسلا ناف . عيددتلاب
 ءمسدلاو قارمالا بنجيو.تانجطملاو ( تايلقملا ىا ) ايالقلاك :هسبايلا :هيذغالاب
 ىلعمحتسي و« ى رملاكلذكو .لخلاب خيبطياعو "هعاطتسالا بسح للا نملواتسيو
 ةرباصموةراهلاناهدالابناهدالاو نا كدلا هصاخ وءكلدلا نم رثاكتسوو قيررلا
 ليزاهملا اماو . ريغصلا لغير طالا ذخا ةهموادم ةلزوملا ةهيودالا نمو . عوبجلا

 اولخديوءاهلواننىف اودسفتيو بطرملا هيذغالا لامعتساب مهنادب'بصخم ءآلؤهف
 قرءالالوءسمشلا اوضرءتبالوءبعتاا اوالغيو ,"هكرحلالبقوءمضهلا بيقع مالا
 الا ”هضماحلا ”هيذغالا اورجمو,ةريثولا شرفلا ىلع اوسلو رايغلاو ناخدلاو
 مالك :هنيزلا باتتك ىف ىتايسو . ريسيلا رادقملا نم اجمنو ةومثلا حلصاام

 .ما6 . بايلا اذه ىف ىفوتم
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 ةماعلا تاهببشألا 035

 هدئاوق مدعت ىف هيلشملا لذبو باتكلا اذه ةلزتم لاث.ا اذه نم ىرتف
 نمو . ءؤازجا تع اذا ةميط ىف رادىف نيت>سن باتكلا اذه نم نا بي

 نبووال اهددع ىتلاو لوالا ءزجلا ىو امهنع ةهخسن لكو ةهيويدحلا تكلا
 مل ةروكذلا بتكللا تءربق نكلل رخآلا ةهصقان الوم اهددع ىتلاو :همان
 خخرراتاا لامها نم مجان كلذ لعاو . اممباتدكح :هنس ركذت

 اك

 ةيماعلا تامبشتلا

 ىتش اما !ميتقد نب مضت هيبرعلا هفالا تحبصا
 لبالءأبرغ كيئيردالار و برغلا دالب ىسقاىملا ءآفرش ايزيلابو دنهلاىصاقا
 نم ًاعوضوم تحبصافءاكريماىف ”هملا اهروذب ثرثنو «سونابفالا بابعتدعت
 امقالغات حك زاكت ةهنازخ ةهغالا ناو امسال ؛ ثحبلا قحت-ت ىتلا ميضاوملا
 الولو ,ء اهراكفاو ةهمالا راثآ

 ةهبيع عسوا ىهف ؛ اهرساب املك مئالا تعاضا مهتغل ةليسن ىه ىتلا نتكلا

 ىف ابميودتو « رايخالاب مثالا رطاوخ

 نيقطانلا نه رفاولاو صقانلا ىلع دهاش لدعاو , امفراعمو مثالا قالخال

 ارك: غامدلا قئاقد اودهجاو « ىلعخلا اولصاودق ءاماعلا نم ًافص ىرت

 « ةوزئلا رداصمل ًايلطو « ةهئيدحلا تاعارتخالا ما هيع لا مولعمل١ ها رو آب

 ًافصمهماما ىرثو ؛ لاقثالل ًافيفختو « لقئال ةاومستو

 نع ءفوهكلا فاوجا ىف بقنيو ءرود>صلا قامعتا ششي لياق

 كراذملا عييسوتل ًابلط , اهرافسا نم راس نعول « ةدئايلا مالا تفل

 مولعو قالخا نم اهراثآو اهرابخال ًاصفصتو» ةدئابلا مالاتالاخل

 0 .٠

 مالا نم هدهع مداّقتام ىلا مهراظنا !ره

 تاغاىلااضيا اهتلوح لب  ارخضرانو اس

 رارعسا فرعتل . انه هلاثع قيس

 مولا اذه ءاملع ناىنع

 كلارا
 رامآ تذخاو . هيلا دهملا اذه ماوقا
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 1 محرايدو قفتن ا ف رطاوخ

 ارا ىف ”هيوهالا ”يقرشلا ذآ دالح هلدعاسوقا
 بحل سيسي هين يق ”ةعرسإا ىياكتلاو

 دلاوتلاب ذحابق

 نيوييحلاو . ةيعارزلا بادعلال ةميظع را

 110 ةيوسن رغلإبو ةيبرعلاب « نملا » ىمي "هضمصلاةداملامذه زرغ ىذلا

 اهب ىناميف ”يفمصلا ةداملا هذه زرغ نووبحلا اذه نا نم جتني ررضلاو

 راجشالاماضعا ةابل همزال ىه ماسملا هذه نا اكو. ناصغالاو قاروالا ماسم
 ىلع املا ريس ًاضيا عنتماو سفنتلا عنتما تدس اذاف ناومحلاو ناسفالاىف اهموزل

 لوبذلا ىلا اب ىدوي قانتخالا نم عون ذئنيح أشنيفءراجشالاو :هتنالا لخاد

 تقو برقاب مهلع ءومقديو رطخلا اذه ىلإ ءالقملا هبتذيإ نا ىسف . ثوملاو

 ( ةرركذملا ةذبنلا بحاص كب هبجول ) . ةليسو عجئاو

 مهرايدو قفتملا ف رطاوخ
 تيأرف« برملا :هغل » مكتلجج نم سداسلا ددعلا سما راهن ىدس عقو

 ءريمشلا ىفجنلا بتاكلا ىبيبشلا اضو دهم خبشلا مساب ةليذم ءانسح "ةلاقم هيف

 نا تييحاف رطاوخلا ضعب اهئملاطم ءانناف ىل ادهف « قفتملا لوح ه اهناونمو
 ىلع بيقعتلا فاخم ال نمي بتاكلا ةرضح نا نيكملا ىداقتعال .ا رقالاهمدبا

 ةقيقحا ىلا لوصولا ف بغرب ه نم هنا هلاقم لوتمىف لاق دقو امسال ؛ همالك

 ةالتخالا طسوىف دجوتام ًاريثك ىتلا

 .دوعذ»ىندالا تارفلاىفرط بذا تناك و :بناكلا خيشلا ةريضح لاق

 ركذ ىسسنو « ... ”ةءازش : اهو قارعلا رئامع ريكا نم نانريمع بيرق ريغ

 «عومرلا كلتىف اهتءاقا راهتشال ًادمع اهلفغا هلعلو . قفتمملا ةريمعىه ىنلا هيناثلا

 . ءرخآو ءوشحو هردصيف ثحبلا ىواطمىف ايلع يمدقو

 دقو قفتنملا رايد نم "هيلاخلا "هئءزالا ىف نكيمل فارغلانا : هتريضح لاقو

 ةقاسملا صن وم ىلا مويلا ىتح دن "همر رايدزا : كلذىلء ديزاو . قدص

 قف ةعسر ةريمج تناك دقو فارذلا ىتودعىلء ركس :هعلقو ىحلانبب ةدوجوملا

 ةميبر ىتريمج نيب عازن عقومث ؛فارغلا ةلتحم دالمال ريشع عساتلا نرقلا ردص

 « ىداش» همسا نطومىلا رايدلا كلت نع :هعسر ريما ءالما ىلا ىدا قفتنملاو
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 مهرايدو قفتملاف رطاوخ 7

 لاودقا نم هنظاو ) عاقصالا كلت رئامع دنع ةهفورمملا ةرئاعلا لاوقالا نمو

 منا ىف ىحملا لاوملا

 رخآلايف ءاهو ةهحوتفملا ةانثملا ءايلا

 ديدشتو ةلءمملا لادلا ريسكب « هيد ودا ها نه برض
7 

 .« يرداقلاو ديع'ا نيب لزني . ىداشب لزتيام صربلا دب رب ىللا»

 نهىداشو.:هيرصصالاةئيدم نه ًادج برش لت ( ىناثاولوالا مشب )صربلاف

 نه ىرسيلا ةودعلا ىلع ( ةرفصم ) ةل.غبلاو توكل نيب عقاو "هعيبر رايد

 دعبي لت ( ةكرتشم ”هكرحم ءايا كيرعونيملا حتش ) دبعلاو . ىمظعلا ةلجد

 ,ىف عسوتيو . ارتءولك ردع ةدخ وحتركس اهاق قرش نع

 مسا ( "يرداجلا ظفلتو ) :هيرداقلاو . هب هطيغا ضرالا ىلع

 ٠ ضزإ تؤ بتاب اها لانزلو ' ةيرخ قيلاره نيط
 ارث فارغلا نم ةلتع تلازال :هعيرنا : خبشلا ةريضح ركذو

 نه دصق هلا ورغالو . ىلا نع تاعاس سمح ىلع :هيقورسبلا اهل لاَع ضراب

 . هيلامش : ىحلا هلوق

 ١ نم ًارينك نا : لاقو

 .ةطقاناا ضع همالك قباس ضقانيام مالكلا اذهىف نا ناطاو . 35 قفتنلا

 تقبساك :هعيبر نء مويلاىه فارغلا ميمصف ةلزانلا رئاشعلا نم ًاريثك ناهن
 ةهعيبر نال ًاضإا قفتنملا نم موف نكل « ًاضيا نحندب انحرصو « هيلا ةراشالا
 : ىعو رئاشع ثالث ىلا ملقت

 ناكساب) ريع مسا اهيلعقاطيو ”هعيبر ريمال ًاسأر ”هعباتلا رئاشملا :ةالوا

 نهال :هعمرنهىه فارغلا ميمصىف ةلزانلا را

 ناكساوةثشملا هيسرافلا فاكلاب ظفلتو ) شيرقو ( ةلامإب ةحوتفم ممو نيعلا

 ( ةلاماب ًاحتف ىناثلا حتقو لوالا

 نءرصات تيب ءانبا دحا ةةماعز تحن ىهو ( دادش نازو ) حايم : ًايناث

 ( ناركس نازو ىقابلاو ”هكرتشم "هكرح نوالا كيرحت ) نامحشلا
 نولوقيف ءاي ميلا نول ضعبلاو . دادش نازو ) جارسسملا : اناث

 ةئاثم م بياج ظفلتو ) بيلك تدب ءاس' دحا :هماعز تحت مهو ( ىارسلا

 ( ”هيسرف
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 قل مه رايدو قفتملا ْق رطاوخ

 او 970 - *

 هيوم اك هع انت ا نا دف باكر و ةدوبع انريشع اماو
 اذخاو«اهعربر عم ”هقالعلك اتمطقوءىتذتنملارت ىلا اًنمظن'

 رئاشع امدؤي موسرو بئاريض ىهوءدادقب ىلاوأ موسرلاو بئارعغا| لك نايدؤ

 ةهفورعم تناك ىتلا بئارضلا ىتح ىدؤت تذخا لب . روكذملا ىلاوال قفتنملا

 .دادشبىلاو ىلا دايخ نم قفتنملا خيش هتيدات ًافلكم ناكام وهو (ناصحلا ) مساب

 امهعرقل كلذ4باكر ى نم حلاصلاو دئاعلا اذخأف نيتريشملا نيئاهنم جرو

 ةةسايسلا بانه نودعسلا نآ ”ةماعزل سا اذهلو ؛ةعيبر رئاشع نم

 0 رواج عم تالماعملا ليبستو

 , اهذاخفا عييتج عم ( الع مالكلا قيس ىناا ىهو ) حايم ةريشع اماو

 نه ةريشع ىهو ) ليقعو « ( ةريشملا هذه نم ”هقوف صو ) بيرغ لآو

 « ( ناتج ظفلتو ) :هلاثكو ء اهذاخئا عرجو جارسلاو , ( جارسلا رئاشع

 موضعمب اير دسقف : هيلعو . ”ةميبر ريما ىلا ًاسار ”هبستملا ءايحالا نم ايلكف

 نيب ددعلا ىليإة اوناك ناو مهب حجيرصتلا بجو اذهلو . مد ىلا نويستتيال

 . اهقيقطلا ىلع ًاصرح ييفغلا خلا

 اشاب رصان وهو « اهئابو اه-سؤم منا بتاكلا ركذ دقف ”هيرصانلا اماو

 اهامطخ ىذلا نا :ىتايام ركذام ىلع فيضا اذهلو كلذىلع دزي ملو نودمسلا

 لا ىلع فرعي مو .لانا6ع '!اا1' ىلت لوج ويسملا ىجايلا سدنهملا وه
 ”هئسىف ناك ةموكحلاراد ساسال عضو ىذلا لوالا رجحلانا الا ؛امطيط ماع

 دمع ىف ىا اهيدالم امككر يرحم 1؟مح تةهنسل ةةسقئاوملا "هيلام ]94ه

 اراد اسري ىلإ نم لوا ناكو . هبيغرت ىلعو اب تحدم تيصلا رئاط :هبالو

 فورعملا دوصقم نب ناي وك ١ نإ سيك رسنب ناجيوك ]1 نب هللا معا ىكسال

 ىلإ مث . ةةقئاطللا ىيلوثاكلا ءرصتملا ىنءرالا ء لصالا ىلحلا سكس مومن

 ١مسو ةهلس دادغإ ىف سيك رس موءذ دلو دقو . تاوبقو تاناغو ًاقاوسا اهيف

 لئاوايف اهيف عقو ناك ىتلا لزالزلا ةرثكل باحر دق هدلاو ناكو .”هيحيسم
 هلم هن اعشاب مصانب لصتا بغو موعأ اشن نا دعبو . يشع عساتلا نرقلا

 ٠ نودمسلا لآ ءاقدسا نعا وهوتامو . هتنازحل ًانيما هماقاو
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 مهرايدو قفتاملاىف رطاوخ 7

 لاق ًاثسحاو تارفلا "هفض ىلع ىه خو.ثاا قود ناىلا خبشلا ةرعضح راشا
 هسفض ىلع اهعقاو اهلا لاش نا اذه نم نسحاو . مقاوال قباطم كلذ ذا 230 هيقاو انا لاش نااذه اه ,حاو . مقاول ةءاطم كلذذ

 ىلع سيلو ةهيريسمانتلا ىنوتج نع تاعاس تس وحن دعت اهمناو؟ىفعلا تارفلا

 . مدهتم مويلا اهروسو . قفتمملا ندم مدقا نم خا ثلا قوسو . نيئعاس دعب

 رهنلا قيقع .ىف ىر-#ت تناك تارفلا الءادج ًانس> ًاّهاس اهؤاوه نآكو

 . عاقبلاو ضرالا دسفتا هزواحأ مو

 امهممظعا : نيمضوم ىف بصي فارغ'ا نا :لضافلا بتاكلا ةرضح لاقو

 نيب ملو . قرش لحمضم وهو :هيرصانلا برق ( دادش نازو ) راسا بصع
 ةةيعش بدصم ورق زاملا روه ىف فارغ بم اما : تلق . ىن

 نع دع

 ىذلا ريغ وهف لحمضملا بمملا اماو . ًارتمولك نيعبرا ىلع ديزي امب هيرصانلا

 هؤام طلتحلا ( قريزالا طشب ) فورءملا بصملا وه لب بتاكلا ةريضح هركذ

 دقو . تارفلا نم عرفتملا( اتلاف ؟ةيوائيدسلا ) لودج ءاع اما

 . لالحمضالا لك مويلا لجيضا

 ةهيعسشلا هذه ىلعو : اهنع لاقف ةرطشلا ريرحتلا بتاكلا ةرضح ركذو

 فارغلا“هيعش ءامسامنافول رهظام فالخ ىلع مالا :اذلق . ةرطشااةديب ةريغصلا

 دقوةيلاطلا (؟)ةرطشأ! ةدلب تديش نيح ًاسماعناكدقوهنبع ىلسالا فار

 بملا

 عقوملا اذ هو . اسهنع ثحبلا ىتأيسو ( هعدبلاب ) ةامسملا فارغلا

 نع دعنا فارغلا نم دع ريغص لودج ىلع دهعلا كلذ لق ةراشلا تناك

 تأاك املف ةيليلخلا لودجلا اذه مساو برغلا ةهج نم نيرتموليكومت ىلاحلا اهعقوم

 نطؤم نسحا ناو ساردنالاب ذخا لودجلا اذهنا قة اشابرمصان ةيف

 رصان نيعف نسح ىذلا ناكو . هياا تاوح ىذلا اذه وب

 روكذملا سيك يس موعأ نيالا قولاهقيدسو ءراشتسم وهتدذملا

 ًاناغوأق اوساو ةديدع ًارود موا ديش ىأرلا اذه ىلع قافتالا متنا دعب نمو.ًانا
 'ىنلنا+ةدهاو ىرخا اتوب رمجمث . هعابتالو هل ًاتكسممل تاوهقو ا للا

 نعاه دامتبال كلذل : تدعبا ىا رادلا ترطش : لاقي ٠ فارغ
 ٠اهنع دما [ ءاطلا دب
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 فر مهرايدو قفتنلاىف رطاوخ

 مامتادعب اهؤانب مت دقو ةديدحلا ةرطشلاىلا لاقتنالل أفي وشن .تهعدقلا ةراعلا

 (ةيحلاةلا) ىمسآ تناكلب؛ ؛ دب "ىداب كلذك اهمسا نكيمل» .تهيرصان

 مسا نا ريغ . اشاي صان لاما ريكا ( رذكءوب كب حاف وهو ) اب طاف ىلا * 4

 .٠ مويا ىلا كلذ ىمست ىهو الع باغ ةرا

 علتبت ىف (ةعدبلا)ا دصق دقو ىربكلا ةيعشلاب خسشلاةرضح كانا اماو

 ةاورلا ءاورام ىلع لودحلا اذهف .رثكا وا فار ملا ءايه عابرا ةهلالث وحل مويلا

 ل تاقثلا

 نءىدبع خبشلا هئظاو « هل بوهوملا لاخوه بهاولاو) نودعلا لآل ةهمبر

 «ةنئمطم ضراىف هايم رادحتال ًاثيف ًائش عستا ارم املقشت ( نودمسلالآ

 ءاصادحا اهادها ًافصفص ًاعاقالا قباسلا ىدالبملا نرقلا ةىغىف نكي

 ٠ تاهجلا كلت عرازم نسحا نم نآآلا تحبصاف

 نبعلا ريسكب ) ( ةلعلا ) ناك لوالا اممسانا : لوقا ركس ةعلق صوصختو

 هذهب سو . نرق فصن ليقافورم» مسالا اذه ناكو(هحوتفملا ماللا ديدشتو

 بارعالان م هعامج اهلتحم نيطلا نه ب ةةملق ةديلبلا كلت ىف ناك هنا وه ”هبمستلا

 كئلوا امو ؛ ندبلا ىف ةللف و ف تا علررعالا تاراغا اد هه قوطإنبشع معد

 ةريشعابمساو تاريحج ىبا نم ىنولا ةودعلا ىف ةلزانلا ةريشملا الا بارعالا

 . ردات كلذ عم وهو ةلعلاب اهيمسي نم مويلا ىلا عمست اذيمأو . رباح

 'ىطعخاالف مهفصن تاق اذاو؛هعارز لها مهبلغاف ىحلا لهاب قلعتي اماماو

 ىلعهدورو ةرثكل فارغلانع تادافالا ضب وه انه هركذأ نا بحا امو

 0:لوقاف ةلجغلا هذهىفو ”هنسلالا
 تالجس ىف دورولا ري_تكلا مسالا وهو«قفتنملا نع اهتلاقم ىف ”هفحصلا هذه

 هب هون دقو ( دهرسملا دحاولا )نامسا فار

 « ىذفملاو معاملا : ةهغل دهرسملاو ؛ ( ىناقاحلا رتثدلاب ) :هثورعملا ةموكمملا

 ىلا دداسبتي ىذلا نا ىلع . مسالا اذه هقفاون ىمسملا اذه نا فيكىرا الو

 تدز اذا . هتمعانلا ليرغلا ةرئاولا ههايم ةرثكو هضرا هنا ةرازغ وه نهذلا

 رخآ هجو كانهو . ةهيمستلا هذه بيس كن حضتا بارعالا :هعانق كلذ ىلع

 ةدازغىعم هاملا ىراحم نمسو . نيدسىا دهرمسم لجر : مملوق نمذوخام

 3 تااندجو كلك هحرشش مدشت ام عنمت مل ناو . رووش» سما زاجملا بأي نم اهقفدنا
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 نيقرششتسملا ركؤم 011

 ةيلعو « ريثك ىا دهرتسم ءام : كلوق نم كيذك ىمس دهرسملا نا وهو

 . دحاو داو وا دجاو ىتأام نم وه دهرسم ره كلوقف

 افهورمحالا فضخت وهو لبحلانازو رما وهف ىئاثلا ف'رذلا م2 اماو

 رمدنع نمل ا ٠ هلام ليغ ةرقل كلداك ءومسو . هيناويدلا ءاول رئاشع ضعي هقرمي ظفللا

 ةهسشلا ًاعدق ناك دقف ( ىمحالا فيفت وهو نيتحتفب ) ىمحلا طش اماو يفاصنأ عاملا هلا
 وهو ( دادش نازو ) راقعلا مسا ىلع هينرم :هيق ىنعلا هتودع ىلعو؛”هيلسالا

 نم اهيعشلا هذه ىف ىرمحت نفسلا تناكو ؛ مظاكلا ىسوم ماهالا ءانبا دحا

 ةهيفسلك لو ناكو . نرقلا عبد زواع ال هتظاوءد»ب ريغ دما ىلا رهنلا

 . ماغولك فلا نيس نفسلا هذه نع
 مرجالف . ىلا برق مسقني فارغلا نا عرابلا بناكلا ةرضح لوق اماو

 نام فصنو نيرتمولك و من دمإ ىلع لص ماسالا نا اذه همالكإ دصق هنا

 ٠ باوصلا ىلا ىداهلا وهو لع لك قوف هملعو . ابونج ىلا

 قاتم «يرصانلا
 ل يو ©: قا 335

 ( 8٠م٠ ) ١51١ ةنس ىف نيقرشتسملا ركوم

 هسيق تيلتاو ةهنسلا هذه نم نايل رهش ىف ةنبلا ىف نوقرشتسملا عمتجا

 عيضاوملا اما . ظاكع قوسم,منم دحاوريغ رك ذت ىن- ثحايملاهيق ترجو بطخلا

 عم مالسالاب صتخعام انه انم ركذن ةريثكف ءاملعاا كئلوا اهباونا قرط ىتلا

 : اهباصا ىعاسا ركذ
 دجسلا 1(, 1 11 !هدناهفدخ 8. ءا: ىعوسيلا سنعال ىرته بالا ١

 ىف هتلزن.و هنأشن لوا ىف

 .نيئرقلا وذ ايف روص ةروص ىف ةانصاخنا اكس

 جربملكم تاثمب بسح ( داشت ) ىنادوسلا مالسالا ىف : 83105 ركب 2م
 مس .ةةمئالا ةدابع س ةوعدلا ثب زكام (  عار ) برعلا ةطد لوخد

 . كم جح
3 
 ءابدالا مجعم نم سداسلا غاده ا : 1 هعرجم امانا ثولغيم
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 00 نيقرسشتسملا ركوم

 . ىربطلاو ىفاشلاو ظحاجلاك ناشلاو ردقلا "هاذ ىف محارت هيفو . توقايا

 ”هيريشقلا ةلاسرلا نم ىناثلا لسفال هتجرت دع « 26 1مطولو» نديلد هه

 اهباتكو ”هيئانويلا :هيمالكلا ظافلالا لأ ىف ثحب . اغا ىز دمحا

 بوك بتك ”هازخ ىف ظوفحم لذغ برعم باتك ىف اهدجو ام ىلع اهييرعتو
 ٠ نوطيلي سطس فيلات ىنانودلا ىلصالا باتكلاو . ويق

 ىراداودلا رسكب ىبا فيلات ءردلا زثك باتك دهن : ماب ىز دا ب

 ىلوتي نا ديريام ضيع .  رتتلا لسا ىف ( ةرجهالا/ءوب ”هنس قوتلا)

 « ىريوتلاباتكو ظحاجلل جانلا باتكك ”يدقلا "هيبرعلا بتكلا نم هعبط

 . ىلكلا نبال مانسالا باتكو ىرمعلا هللا لضف نبا باتكو

 ٠ نيملسملا دنع :هفرظتسملا نونفلا لماكتو ءوشن ىف . اغاب ىذ م

 هباتكىف رظن ( ةرهاقلا رصصم ةذتاسا نم ) ىناردنكسالا دمحا خيشلا

 ٠ اهب قلعتي امو ىنافالا نع ثحم هيفو . ”هيرصاا هجرادلا هغالا بادآ

 ردق ىابو . ىرتلا « قاب ه ناوبدل همبط ىف ثحب 2هدهلع كاروفد ٠

 .« ظفاح ه راكفا نم سبتقا

 « قحلا انا د "هفوصتملا ةرايعدش . آس. ة[وععنودمص ن وينسام سيول

 . نيملسملا نم لدجلا لها هيثك ام ىلع ًادانتسا

 ىفو . ةهيلاحلا دج ةهسقل ىف ثحب .1.0. 1068 سه . ج.ج

 انرم ىه » : نولوقيف « ىل ةارما ىهد ىف 5 مهمالك ىف نيونتااو ةربنلا لاقتنا

 .6 ىلا
 سار طقسم 2( ريص# رايد نع ) نفح ىف تحب . كب ىفح فصان م

 ٠ نهلا دالب نم ىبرع ميكد ىف رخآ ثحيو « ةيطبقلا ؟هيرام

 ىلا ةيرصعلا ةةيكرتلا بادآلا ل ي.(:هناتسالا نم ) . كب تمكحدحا 4

 . ”ةيئاروطلا تهغالا

 مردكف ( كيسيبل نم )1: دنع افعل رشيق طسغوا روتكالا 8

 مل ظافلا وا داوم ءاحصفلا بتك نه هداوء ذخوت ىبرع مجعم عضو ىف

 ٠ مجاعملا بامحصا اهركذي
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 باعلا ىف راتلا 8

 نبدلا رخف مالك لع ىف ثحب . رهيزدلوغ زانغا ذاتسالا روتكدلا

 اوناكو ) ةهيناجرجلا لهال هتلداجتو . مالكلا لع ىلا ”هفسلفلا هعمجو . ىزارلا
 .نآرقلا ليواتل طباوض : ىهو ماد ثالث ىلع اهماقا ىلا (مزراوخ نه ةلزتمم
 . لحم ىف ( مالكلا ) قاخ ةهيرظن « قرقدتس ًادقأ ثيدحلا دقن

 مكح ”بومصلاو ةروعولا نم اهيف امواهترثكو ثحابملا هذه ىلا رظن نف
 ؛رفاو ظح هيف برءالزاكو تدقع ىتلا تارمتوملا لجا نم: ناك رمتوملا كاذ نا

 قماسسو هزم قباس ىلا دوءو هدو وا هدومح نم قرمثلا طشني نا ىف
 م. 5 دع

 0 ل66

 بطلا ىف داتخلا
 ىبا مالسالا سمش نيدلا بذوه دحوالا ملاعلا مامالا خبشلا فينصت »

 ”هئسةدمقلا ىذ 78 ىف دادغسب دولوملا «« برطتملالبه نب دمحا نب ىلع نسحلا
 دلو ىا) ه 31٠ ةهنس مرحللا نع 18 ءامبرالا ةليل لصوملا ىف ىفوتملاوء ه8

 . ( ماول#س ”ةلس طابش ه ىف ىفوتو 1188 طابش#م ىف

 فلؤإ!اهجزت ركذن هتايوتححو هط ىف عيدبااباتكلا اذه فصن نا لبت
 : لاق ىطفقلا نبا نع القن

 ”دخستلاىف تءاج اك لهاا ال ) ليه نباب فرعي نسلا وبا دمحا نب ىلع
 ءبطلاو بدالا اهيف أرقوءابم أشنو دادغيىف دلوءبييطلا (كيسبيليف هعوبطملا
 ماقاو منابع رذآ ىلا جرخوءلصوملا ىلاراس مث . ةتقو خحياشم نع ىورو عمسو

 . بدالاو ”همكحلا كانه هيلعساناا أرقو . هبطإ نمرا ءاشامحاص دنع طال
 نولمحم نيذلا مادخلا ) ةيرادتشاملا ضءبنا : وهو بدسا رايدلا كلت قرافو
 ان :هضارما , طعن ىف كلملا ةروراق ىلا رظن دقو اموب هل لاق ( ريهالل تشاعلا

 : ةولخىف هل لاق ساجملا نع لصفتنا املف .'هنع تكسف ؟ اهقوذنارل م ميكح
 رطخاما : لاق كل رطخ ”ىث وه وا كريغ لوقما لصا نءمويلا اذه كلوق

 «كالذك مالا :هل لاقث .اهرابتخا طورشنم ةروراقلا قوذنا تعمس ىثال ىل
 عسمس اذا كلما نال لوقلا اذه ىلا تأسا دقو . ضارمالا لك ىف ال نكلو
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 3 بالا ىف داتحلا

 ”عءانملا نيئاوقو هتمدخ طورش ن٠ بجاو طرششب تالخأ دق ىنا نظ اذه
 اشرنا دعب اهتيقامنه فولو ةكرحلا هذهلجال جورخلا ىلع لمعلا مث. اهيف

 ماقف لوك دقو ل_صوألا ىلا دطو جرخو . اهلثم ىلا دومي ال ىت> رادتشطلا

 هلزتم مزلق ”ةكرحلا نع زج ىت> رمصو . دافاو اهب ثدحو هتافو نيح ىلا اهب

 ؛ هنافو لبق

 لسوملابؤوتوكه6١هئسةدعقلا ىذ نم 7 ىف جزالا باب دادغبب تدلو:لاقف

 هتبار راتخلا ءامس بطلا ىف باتك هلو 516 ةهنس مرحللا نم #٠ ءامبرالا هليل
 تااللودلا ع ران ىف تدرو :ه.ججرتلاءذهو ءا « . كلذ ريغهلو تادلجم ةعبرا ىف

 همساو اذه انيببطارخآ اياتك نولظلا فككبحاص ركذ دقو .450صوربعلا
 يهاظلاو . ءءاضعالا بيرت ىلع بطلا ىف د : هنع لاقع ليه نبا تاراتخم ه

 فلا امل ىناوريشلا جاحلا نبا نال هئامز ىف ةرهشلا مظع ناك بيبطلا اذه نا
 :هباتك همدقمىف لوقب هنال ليه نبا تافلؤم نع لمن ( رطعلا "هضور ) هباتك

 باتكلا اذه ىسفنل تبتك [ هيلديصلا ىل ] 'هعصلا ءذهب تممه امل تنكو

 «...ليه نبا تاراتخمو ةريخذلاو نوناقلاك ىتشبتك نماعمتع ىدارم بح
 دقو . هفصي مل هنال راَخْلا باتك ري مل نولظلا فشك بحاص نا ىهاظلاو

 ده دوو ر ل : ب ب وه دوجوملاو .ءا رقال هفصنل مايا اناراف دادغب ءابدادحا دس ٍباتكلا اذه مقو

 هدلوم نع لئسو.هيلع نوأرّهو هيلا نوددرتي سائلا ناكو. نب

 م.4 هيلو . اضيع ٠١ ىف ًارتميتنس »5 هلوط مجملا ريك وهو لءالا دلحلا

 ىف هداطخ . ًارامركلس 14 اهتم لك لوط . ًارطس 15 ةحفص لك ىف تاحفص

 نمو . رجالا ريمحلاب لوصفلا نيوانع تيتك دقو . ةدوجاو نسألا ىهتنم
 ةهمالع مجعم فرح ِهلباَع لممم فرح لكلا نا باتكلا اذه طخ صئاصخ

 . قوف ىلا ءانرق هجتم ريغ لاله وا ةرادتسالا مان ريغ نوكس ىوءءزيع

 لسجلا : نسح مخض فرح ناونعلا اذه باتكلا نم حفص لوا ىف
 هالعا ىفو ... فيدصت . بطلا ىف راتلا نم لوالا
 بالا كلم دقو . بيلا
 ىربإموحرملا نب نسح ريمالا فرصت ىلا اهضعب صن اذهو تاقلعتلا

 دمع ريقفلا ىلا ىعرشلا ءارسثلاب تاقتنا دق نالاو »  ««ىفاعلا امهلع ىنع كب
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 رصن نا دم هعلاط :

 نه كانه ام كلذ ىلع دهشي . سانلا نم ةهعامج



 بالا ىف راثلا "3

 ةةيعربشلا ةهعيابملا مكي لقتنا «  . انكم ىلطاو السا ىلصوملا بيغ نب
 ىف كلذو ىنوا_صحلاب فرع دوعسم سقلا نب ىدوه فيعضلا ديملا هكلم ىلا

 ميسو فلا ”هئس ناسينا رمشع عيار خيرات هللو ىنانو يلا ردتكسالل ةثلثو هلا
 رك وام وسو قئاوت :هنسلاءذه) .ء .نيما.هقصتسمو هلها وه اك اكاد دملا

 ًاشكسم ىنار_مطلا ىلع دمع ببطتملا ريقملا ىلم ىلا لقتنا دق (  هرم
 نيتئام هنس ىف ىلعملا البرك ىف . الصا ىرايتخيلا ءابطالا ديؤمب بقلملا ًاطقسمو
 بتكو نيتثم 'هسملك تكح دق نكل ) « . :هيوبنلا ةرجهلا نم فلالا دعب
 هخمرانو ةهءاتكللا دعب عوبطملامتالا شقت نا الا ةثامالثو رشع ةهتس ه اهضوع

 اذه تيرتشا دق س ( ثيبألا قراسلا وا لاتحلا روزملا مالك ب ذكي ٠

 بيبطلا ىيسحلا دم ىلا.: هببلا زيقفلا اناو ىتاكلمثم نم راسمو باتكلا
 ال : هصن اذهو متاحا شن كلذ ىليء مى ”هتسلوالا عيبد روش ىف ىناردنزاملا

 نارخآ ناثثا ءوكامت نيذلا نموه ىنرسحلا دمع نيبملا قحلاكلملا . هللا الا هلا

 ءامهنمسا ةءا رق ىلإ دنهل مل
 «تادلحم”هميرا ىفال نيرييك نيدلح ىف تعضو هخسنلا هذه نا ىهاظلاو

 لوسالا ىف مالكا نال متكناو : هصن اذه ام ةريخالا ”هحفصلا ىف ىرت اننال

 ءاهيفمالكلاطسيتلو ”هيكرملاوةدرفملا "«ودالا ركذ ىف ذخانلو بطلا ىف :هيلكلا

 نملوالا باتكلا مت : لودي مث . ضارمالا :همواقم ىف ”هنبعملا ةلالا ىهع اهمال
 ىعالا ىنلادمم انديس ىلع هتاولصو نيملا ... ىلاعت لل داو بطلا ىف راتخلا
 ريش ريشع ىناث هنم غارفلا قفاوو ٠ هماركاو هتيحتو همالسو هبحسو هلآ ىلعو
 هياعو «. ىبحي نب دم نب دمحا نيد هسفنل هقلع. ”هلاّتسو رشع هنسناضمر
 .هلافو نع ريشا هيلامت دعب ىا فاؤملا ةافو ةهنس ىف بتكدق باتكلا نوكيف

 ٠ ميحرلا نمحرلا للا مد : اذكه ىدت باتكلاو

 لسمو , راودلا كلقلا ريدم « رايا كلما « رابقلا دحاولا ل دخلا

 ءازجاديمصتا  رارق الب ضرالاحطس ىلا « راونالاتاوذ مارجالان م عاعشلا

 مث داضتلاو لعافتلاب اجزم ءراثلاو ءاوهلاب امج نمو ءاملاو ضرالا نم« راخبل'

 درابلاو سبالاو بطرلا نيب اهف ”ههباشتم ماكحاو :هيفيك ىل . رارقلاو تابثلإ
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 اى بطلا ىف راتلا

 موحالا ضرالا نف . ءاضعالا طئاسب ناناللناكرالا ءذهنم قلاخلا . راحلاو
 *«زيرغلا ةرارحلارانلا نمو حورلاءأ وهلا نءو .ءامدلا ىهاوج ءءاملا نمو.ماظعلاو

 ءاذتغالابهتحصا ظفاحلاءءامملاو ردصلا نم ءءاضغلا نطابىف هسو لا .ءاذخال'هخماطلا

 . ءافشلاىلاىداهلاو . ءاودلالممو ءادلا لزنم . ءاوهلانم درابلا ميسنلا قشنتو

 لآ ىلعوءءاينثالا ديس دمم ىلع ةولسلاو . ءاضقنا الب ًاركشو * ءاهتلا الب ًادح
 .. دعب امأ . ءايقصالا ءابقتالا دع

 قرولا نسح وهو ءآرقال هفصن نا اندرا ىذلا ليلجلا باتكلا وه اذهف
 طولا ىف ةزراب هيبررع شوقن هيلع عوبطمو رمحالا نايتخسلاب دلجم هنيخن
 . يئاوحلاو

 ىتلا”هيبطلا ”هيحالطسالا ظافاالا نم ريثك هيفو ةلمس ةهساسف هترابع اما
 ”هيململا قئاسقحلا نم هيف نا نع الضف «تهءابطلاب نب ةدئاف مظعا ديفت
 هبولسا ىلع ةلالدلل لصفلا زيجو ًادهاش ركذن نحت اهو ثيدحلا علا قفاوبام
 : لاق , هتايرطو

 .نيمسلا فيضشو فيضقلا نيمست ىف لصف
 ليل هليزمل قيرطو . ًاميرس ضرملا ىف هعوقول دعتسم لبعلا نيمسلا

 ادييلا ةالقتنم,تهسبمتم ةهضاير قبرلا يلع هتضايرو ءةوقلا فعضتال ثيحب اذغ
 ىذفينا بحبو . هسفنب رطخا ”هفينملا "هكرحلا أجافاذا نيمسلا ناف . عرردتلاب
 «ممدلاوقارمالا بنحو .تانجطملاو ( تاباقملا ىا ) ايالقلاك "هسبابلا "هيذغالاب
 ىلعمحتسيو«ىرملا كلذكو لخطاب خيبطيامعو ”هءاطتسالا بسح لفل نم لوانتيو
 ةرباصوةرالاناهدالابناهدالاو نا كلدلا هس اخو, كلدلا نم رثاكستسيو قيرلا

 ليزاهملا اماو . ريغصلا لفيررطالا ذخا "هموادم ةلزرملا ةهيودالا نمو ٠ عوبججلا

 اولخديو ءاهلوانتىف اوحسفتيوهبطرملا "هيذغالا لامعتساب مهنادبابصخت . الؤهف
 قرءالالوءسمشلا اوضرءتبالو«بعتلا اوالَيو ,"هكرحلا لبقو« مغهلا بيقءماملا
 الا "هضماحلا ”هيذغالا اورج مو,ةربثولا شرفلا ىلع اوسلو رابغلاو ناخدلاو
 مالك ”هنيزلا بات.كص ىف ىتايسو . ريسبلا رادقملا نم اهيبأو ةوهشلا حلساام
 ءما6 , بابلا اذه ىف ىقوتسم
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 ةماعلا تا

 هدئاوأ مدعت ىف هياملا لذبو باتكلا اذه ةلزنم لاثءا اذه نم ىرتف

 رادىف ن
 ويوقال اهددع ىتلاو لوالا ءزجلا ىو امهم ةذخسن لكو ةهيويدلا تكلا

 ست باتكلا اذه نم نا بيرغلا نمو . هؤازجا تم اذا هعبط ىف

 مل ةروكذلا بتكلا تسربف نكل رخآلا ةهصقان دوم اهددع ىتلاو هما
 شرراتلا لامها نم مجان كلذ لملو . امهتباتدكح اهل ركاذت
 . ةياقك ردقلا

 انو

 ةيماعلا تاهميشتلا

 نم :عقسلك ىف ةرثسبتم ىتش اما !يتقد نب مضت ةهيبرعلا هفللا تحبصا
 !امو دنهلا ىضاقا لبالءايرغ كيايردالار غو برغأا دالب ىصقاىلا ءًاقرع

 نم ًاعوضوم تحبصافءاكريماىف :هيحلا اهروذب ثرئنو «سونابقالا بابعتدمآ
 امقالغا تمم زاكت ةهنازخ ةهفالا ناو اهسال ؛ ثحبلا قحت-ت ىتلا ميضاوملا
 الولو ءاهراكفاو تهمالا راثآ

 نت ىف ىتلا بتكلا

 ىف ابمنيودتو « رايخالاب مثالا رطاوخ

 ةةيبع عسوا ىهق ؛ اهرساب املك مثالا تعاضا مهتغل
 نيقطانلا نم رئاولاو صقانلا ىلع دهاش لدعاو « امقراعمو مالا قالخال

0 

 ًاركفل«غامدلا قئاقد اودهجاو ٠ ىطخا اولساودق ءاملاعلا نم نو
 « ةورثلا رداصمل ًايلطو « ةهئيدحلا تطارتخالا ما ”هيعيبطلا مولعلا ءارو ًايعسو
 ثيمملا بابسال ًايرقتو
 ١ ليلقلاب سيل رخآ

 اا مالا غل نب

 ابنا مالاتالاط

 ًافصمهماما ىرتو ؛ لاقثالل ًافيفو « لقنال اايمستو

 نع «فوهكلا فاوجا ىف بقنيو ء رودصلا قامعا

 وت

 مولعو قالخان سم اهرا

 كرادملا م ايلط , اهرافسا نم رططس نعواءة

 . تاداعو

 مثالا نم هدهع مداقتام ىف ريا اذه ءاملع ناىنع

 تاقاىلا ضبا اهتاوح لبا« ابخراتو ءاسادأو , اهتاغاو , ةضرقنملا "كلارلا

 ,دخاو . هيغا دهملا اذه ماوقا اريد فرعا .ءايح هاا
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 قل ةيماعلا تاهمبشتلا

 ع ”هيافلا هذهل ضبا . نيرصاعملا لئاخد ىلع اهفوقو نم نيرباغلا

 هذه قيقحت ءارو مهعسو تانك اولثنو « مادقالاو ىسلا لها نم موق مثالا

 رج عضو ىف مهران ىنتض ءالوا نياهو ؟ اهنم ىلعملا مهسلاب اوزافف« ةهينءالا

 نم تهل مالقا هما ىف مصتخا ىنلا كلت « :هيماعلا ”هعئاشلا انتغل ساسا ىف

 لبق تناك املا نظإ موقف . ضع. نع اهضعب اماما ءآرا فاتخت ء باتكلا

 نع ةديعب تشامف « بانطالا اها ىلع تكتشا دق اهردخ ةريسأ مالسالا

 تحبصالب؛فرحص:!او بلقلا لعاوأ نع هيلا :فيرحتلاو تحتا! لماع
 ”هغإ ىهو ال فيك . داسفلا هيلا قرطتي الو « ريغتاا هيلا لصي ال حام ىف

 رواغملا ىوس اوفرعي ملو ؛ راسققلاو مئايلا الا اوقلأي مل موق نيب

 . ( "يرق نادابع ءآرو سيل ) : مهلئاق لاق ىتح « راصمالا نم فوهكلاو

 ةهحيصقلا :هقللاو تسيل ”هيماعلا ”هسفللا نا بزحلا اذه بادسا لاق اذملو

 ًاباصن ركحلاا اهتخا تمطق نا دعب تأشن « اهل ةريغص تخا ىهلب « مأوتب

 . نيئسلا نم نيّدم وا رمعلا نم

 ىف اتعرعرتوءدحاو ده» ىف ان أشنءنابل اتعيضر امها ىرب بزح كانهو

 , حفلا ةغالا مدس ةيدق اهسأرب "هيماعلا هخالا ناوءدحاو نضح
 هيماعلا ةهغللا نا : هتوص اذهو ضراعم بز نيبزحلا ىلا مظني اعرو

 ههغل ىفاهدوجول هميدق ىهف فيحصتلاو باقلاو فيرحتلا جنان اهم ديرانا
 نوتاقل عضخم نا اهلك تاخال نكميال هالو , لوالا نمزلا ذن» داضلاب نيقطانلا

 فخ ام ددربف ؛دوعقملا ىلع لديام الا قطانلا ضرغسياو ءهدويقب فسرت ماع

 «فيرحتلاو فيحصتلا ىلا ذئنيح رطضيف ءناسالا ىلع لهسيو « هافشلا ىلع

 ردانلا ىلع ةروصقم تناك لوالاف ”هيماعلا "هفالازا كلذ ىلع ًادهاش انيسحو

 نم قيضا انه ثحبلا ةطخ نا الواو ؛ شهدملا ومنلا اذه تءمن ,ذاشلاو
 تامتشا ام ”هيماعلاب ديرا ناو . ةهمئقم :همح ةلدا كيلع اندرسسل « طابخلا مم
 ٍبهذموهاك ”هعدشب تسيا ىهف « ليزنلا نم اهئانش طح امو , ليخدلا ىلع
 . مهلدأ ىف دهاوشلاو لوالا بزحلا

 نيناوق مهئارقتسا هيت تناكف ءىحصفلا انتفا نع نوئحابلا ع.بتت دقلو
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 ةيماعلا تاهبشتلا قب

 ىه , ”همخض تادإجم اهوعدواف « اهتاكرمو اهتادرفم تم دق سيماوتو
 انتغلل ضيقولو؛ عيدبلاو نايبلاو ىنامملا رافساو فرصناو وحنلا بتكو مجاعملا
 ىف ام عرفلا ىف نأ فرعل « اهقئاقدنع بقنيو « اهئالك ىرقتسي باقن "هيماعلا
 سيماونلا كلتنسم بئاقحلا 'ىلتع عسجرينا ثرليالو . ةدايزو لب < لصالا
 نكميالو "هيلقملاالو ”هيعيبطلابتسيل نيئاوقلا كلتنا فرمع نمناف . ”هيعضولا
 ءارقصو « ءآرقتسالا هاربك : سايق نع ”هجان ةهيعضو ىعىلب اهنه صاقلا
 . اهنيع نيناوقلا كلتل عوضخلل ةلباق ةهيماعلا انتفل ناب نما « باغالا
 الف اسييلع دئاس نإ وكسلا نال اهتخاف وهاك اهيف هلاغدا عاطتسيالف بارعالا
 لومقملاو لعافلا ”هقرممل عاطتسم وحنا نكلو « اهنه "هلك رخآ ىف هك رح دمحم
 ثحبلادعب اهعوضوم قرطننااناسع ؛ ىرخا :هقيرطب وحنلا لئاسم نم ةلجو
 ماج_سنالاو سانجلاك اهيأ دوجوم هعاونا باغاب وهف عيدبلا اماو . بيقنتلاو
 ٠ ثحبلا عوضوموه ىذلا هيشتلاو حيملتلاو ةرامتسالاو سايتقالاو

 هدوجووهيماعلا انتغلىفدوجوم ”هنراقملاوا سايقلا: طبضا ةرابسإو« هيبشتلاف
 تابببشتلل ضر.:االوءامق وطنمواهصنب تاهيشتلا مسدىفعسولا غ غرفأسو

 ركذا امتاو ؛ مالقالل ًادرومالو « ركفلل ءاذغ ن غب نالحلصتال اهناف ةلوذبملا
 .لثااو هيباشتلا نيب قرفلا 0 تناو ؛ لثاا ىرع :هيراجلاو « 8 ”همئاشلا

 بحاصب ثحبلا ةدام ىلعانيقتلا امبدو « هي

1 

 : لوقا ديهعلا اذه دعبو . مالسب اقرتفاو ةهيماعلا لاثمالا

 مام( هنجو ) ( لثم ) : ثالث ”هيماعلا ”هيقارعلا انتفا فهيبشتلا تاودا
 ضعب داتعا دقو هناك اهلصأ ؛ ةيتكأس ءاهو ”هحوتفم نونو ”هيسرافلا :هئاثلا
 ”هثلاثلا ةادالاو-« « ةلحغا ءذهيىف هنع مالكلا صاك اج فاكلا بلق نييقارعلا
 نآآلا كل ركذا كلذ تملع اذاف . ةهفوذحت هيشت ةادا هيلع لوخدملا ردصملا
 : مهلوقاهنف < هيباشتلا نم ىظفح ىف عشب ام

 ( ديالاب مرئاي الو , ديوب ريطيال كسبزلا لثع )
 ةرام ند جرطتساب هلمو# لدعم نم ىقاسام هنمءبارا .اممالا ريك كبيزل زلا

 مالكنلا م اك ةثاثم ةيسراف اواك فاقلا لد ةءامإاوءقشز ةظفالا لصاو ؛ةيندعم
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 ايوب ”ةيفاعلا تاببشتلا

 امييف لوقتف لئامو لئاسيف 5 ءاي ةزمبلا لدبتو ؛ نطوملا اذه ريغيف ان

 ةزهج( ديغبا ) . برعم ىسراف اهريسكو ءابلا حف قبلزلاو ( ليامو لياس )
 اوداز « لسعاف ىضء لصف دمإ وهو ءابلا نوكسو « نيب ريغ ًارسك ةروسكم
 نوتلانوكسو ءايلا حتطب ( مزلني ) . نكاسلاب ءآدنبالا نم ًابره ةزمهلا هيلع
 ىف مزلو « مزلنم لءذنا مزانا عراضم وهو ميملا نوكسو ءازلاو ماللا كو

 اودازو. ضيقو كسم ىنمي هنولمعتسيفماوعلا اماو مادوتدن' ىنمع ىتأي هغالا
 لوهجملل لعفلا ءانب اودارأ اذا مهناف« هلعاف مسي ململا ةراغا نونلا هلواىف
 ,مهدنع سلو «برضام برضناو لتتقني لع مهلوقىفا5 لءفتا نذو ىلع هولمح
 .لعتقاو لمشت نزووه ردانلا اذهو . ردنامالا لمفنا ريغيف لوهجملل ءانب

 ىمثو ل_ساوتللا هبارطشا نع :هياتك كبيزلا دمإ مدعو . ديلا . ديالاو
 : لاقف « قبنزلا ىف هبثتلا اذه مامت وبا دصق دقو هبشلا هجو

 قيئزلا كاباوا كما نأكف رومشعم ىف ريشعم نم لقنتو

 : هلوقىف ىتتملا هدرواو

 قيلز قوف اهقادحا هبكرم  اهناك تارئاح ًانوسيع نردا

 وهو هيلع لوصحلا زرنعو لاملا بارق نوكي نأ ركذي ه

 ةصاخلا هيباشتلا هذه نمو . ةلاحم ةاح هيبشتو سوسحلاب سوسحما هبشت نه

 : مملوق قارملا لهاب

 ( هلخصلا لقع لقملاو « هلخنلا لوط لوطلا )

 «ىيتتكاسمالو واووءأظفل ماللافذح و«نيبريغ اريك فلالا سكب: لولغلا
 .ًاضيا وه ”ةكرتشم "هكر حتم مال اهيايةنكاسلاواهدمبة مومضع ءاطإءلوط .فورعم
 . قوأأملا اهانمعب ىه ”ةمخفلا ماللاو قرامتملا طبضلاب ةلخنلا . روهشملاىنهلاب
 ةهبسراف ”هثلثم ًافانكح هحيرصلا قاقلا ظفلو روهشللا طيسطلاب لةعلاو
 "هك تشم "هكر حج ماللا كيرحت مءىلوالا لثم « :هيناثلا لقعو ."هتكاسلا ماللاو
 فيحصت ةلخصلاو . نيظفللا الك ىفماللا محض عم . للا نازو ٠ ةلخصلاو

 . مدنع , تلا وهو لخلا ثرأت ءقارملا لها دنع ةزئعلا ىعو ةلخسلا

 باا دنع الا هل "هقيقحال يما املقعتو تاءاوحلا كاردا :ء ثحبلاو

 اذهو ١1
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 "هيغب كلذ اولمفدق مهناف . تاوامجعلا ةهئساا ىلع لاثمالا ىىضاوو تافارخلا

 نييناحورلاو نيبداملا ءآرآ و مالااذهنم نكي امهمو . ريغالناسنالا حالصا
 هيبشتلا اذه ناف . ميدبلا لها دنع هتهج نم الا انه هيلا رظننال اننافءهبف
 .نفلااذه ءاملع حالطصاىف بكرملا هيبشتلا ”هقيرط دح ىلع رخآ اهبشن مي
 نال ةدئافدبفت ىناثلا اماو .تافتلالا بجوب ًائيش نمضتي الف نييبشتلا لوا اما
 دحا هب ديرتو ( لوخص سس ) لوخصا لقعو« لخص لققع :لوقت "ةماعلا
 ةوادغااب برعلا دنع ترهتشا زءملا نال اما :اهو . نيمجولا

 ةهملظو هلبجم ضيرعتلا اودارا اذا مهناف  بيرال الحم ببال ًانابلا عقاولا
 وهام : اولاق ةواغلاو لبجلا ىف :هباغلا اودارا اذاو . سيئوه : اولاق هلع

 مهنا اماو ب . ديابلا هب تسهبشو اهماعلا كلذ تذخاف . ةهنيفس ىف سيئ الا
 مهدنع ”يراع وه لب قيقحلا ءانع» ىف هنولممتسي الو لخصلا ظفا نوقلط
 شحوتل وا . نوالا ىف هماكملا نم نيقولخلا نيذه ىنول نيب امل ىجتزلل

 هتبثي مل امم وه

 ىئرملا ىري ىثارلاف ءرباخلا هترغصوءرظانملا هتربك نم قاسي
 لع ىلع ديزي ام لقعأا نم هيف ىربال رابتخالا دنعو :هلخنلا لوطك هلوط
 : مهل وفىفاك اهماقءردصملا تماق'و هيبشتلا ةادا :هماعلا تفذح دقو . ةلذسلا

 : مهلوق ممهيباشت نمو . باحسلا م رمت
 ( لوكأع لكتابو ءركش ليدي .ريعبلا لثم )

 اهنوحتفي الو ائاد مهدنع ءابلا رسسكتب « ريعبلا ( اهناممو ظافلالا طبض )
 نب فاخ نب ري لاق . رايدلا هذه ريغو قارعأا ىف :هعدقتهفا ىعو . هليل
 واع هلقام ريك هيف زوم ء روسكم قلخ قرح ةطسو ليعق لكذ : ىكم
 لب ءكلذ هبشا امو فيغرو ميحرو ريعتكع ميت هغل ىف نيعال ًاعابتا هاف رسك
 قاح فرح هنيع نكت مل ناو كلذ نولوقيبرعلا نم ًاموق نا : ثيالا مذ

 ىنالا نومسوو . لبالا نم ركذال رب ب معكد للجو ريكك

 ا ةرمعبو ( ”هالثم ةةيسراف فاك قاقلا ظفلب ) "هقان

 مهدنع ةذوخام ىو . لمحو عقر هدتع اهاتممو لاش عراضم ( ليشإ )
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 عمو داقتنالاو لفي رقتلا باب

 ب.مزالو دمتم عفترا ىا هسا بناها لاغو .هتمكر : اهبذذب ةعقلالا تلاش نع

 . ىرركجدنم لصا نم ”هسيسرافلا ىف هعدق ةهظفا ىو . ركس ( ركش)
 ركسلا بصقو ) بضقلا ءام وهو ىيبط مسق : نامسق سرفلا دنع ركسلاو

 مطب « باصملا ىع ”هيبرعلا "هظفللاو سرق للص' نم ًاضزا هذهو جولبالا وهو

 ةيسننه لاكثا ثاذ ةرولبتم ةريغص ءآزجانؤك.ي لو «نعانص ممقو ( ٠ ميمل
 اقدام ركس "هملكنا دحت ملو . ةلطتسمو ةهعبرمو "هاه نم "هئيهلا ”هفلتخم

 تدلخد اهلا مرسج الو . بتكلا نم انيديا هيلا تلسو ام ىف ًافرضض ان. نع

 رفكش فيقحت ( ببس نازو ) ركشو .سرفلا ءانباب برعلا هانبا.كاكتحاانتغل
 ذيدعت حستقو مضو . لوالا ىف حتقو مضب ىا ربقو رفز نازو ) "هيستاقلا

 ( لوك امو ) . مسدنع "هيشاف :هغل ىعو ةزومهم ريغ ( لكايو )( ىناثلا ىف
 هلكان ىذلا روهشملا كئاشلا تابنلا «لوقاعلا ونه ىفاو وا طقتلا :هئلاع فاكبب

 . راهنالا فافش ىلعو هيامرلا نيضرالا ىف تبني ةرضخلا ملاد وهو لابالا

 نوكحلف ( لثم ) هلكاالا رسخالا هتكاس هيبشتلا اذه ظادفلا عيجو

 رسكحلا نيب ظفالا "كرتشم ةنتخم "هك رحم كرحت فيرعتلا لا اهءارو

 . مغلاو

 وهف هيلعو «بسكلا عاوناب ريثكنلا لاملا بلجي نمل هيبثتلا اذه قاسي

 باب ندم اذهو . « لوكأم لكي ه وهف ليبولا شيغلاب عنقيو « ركش ليشي»
 ضر مل ىحصفلا اتنل نأكو ةلاحب ةلاح هيشتو سوسحللا سوسمملا ريغ هيبشت
 : صاشلا لوَش اهتكزاشف هيسشتلا اذه دارفاالا ةبتخالا

 لوخمع اهروهظ قوق ءاملاو امظلا التقي .ادبلا ف سيملاك
 فحجللا «(شع) :

 دع ني غ اسس لو .٠

 ويب. ننجح ضحأ م . < دا

 ( ةيدادفب ةلمم ) داشرلا لبس
 ةرم رهشلا ىف ردصت « :هسيخمرات ”هيفسلف ”هيعاتجا هيملع ةهيطيد ةلحب »
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 داقتلالاو طظيرقتلا باب 8

 ررحم - .رافصلا ديشر دمج : لوؤااهريدمو ايداصل ( ةةقيحص 7 قفا

 كلامملايف ىدبجم لاير ىونسلا اهكارتشا .  "هيماعلا "هئيهلا ءالضف دحا اهيق

 جالادالبلا ىفو . "هينامعلا

 مسرلاو ف رحلاب انه اناَه سس « . اهفالتخا ىلع نإيدالاءاسؤرو ءاملعلاو سرادملا

 : ددعلا اذه ثاحتأ سرمف كيلاو . ةلجلا الغ ىلع ءآج ام

 .بدالانمّةذبن.مكحلانء تام ربدتلاو ركفتاا .داشرلا لبس.مالكلا ةهحئاف

 .ناورحلانم دلاوتملاو دلوتملا .ىسولالا لآ ىدنفا ىركش :همالعلل دادغب رات

 بنام . ”ةيريصملا رايذلاب ةسيقوصلا تاداسلا مومع ”هخيشم باب نم روشن»

 .ةقسالفلاو ةقسلفلا.مظعالا مامالا ةيلك .هضر مظعالا مامالا :ةسردم.لامكلا

 . ناشرغ هخسنلا هميقو« . ةلحلا رودص خيران

 اهتازنمو رت ضرغ ىا ىلاو ةلجا هذه ىف ام لع هلك اذه ىلع فقو نفذ

 اماتك نمو رافصلا ىدنفا ديشر دمع ابحاص : لاقي نا ًارخف اهانكو علا نم

 نوكتنا ىنمت نحو . دادغب ريهاش» نم اهالكو . ىمولالا ىدتنا ىركش دوم

 . همركو ىلاعت هن . نطولا ءانسال ”همفان ءارقال ةديفم اهناحما

 ) 2 ) رمقلا ريد 3

 ( نانبا ) رمقلا ريد ىف عوبسالا ف :
 ىرصملا رسطقلا ىفو نايدحي ةهينامملا تايالولاو نانبل ىف اهكارتشا "همدق

 ثلاثلا ددعلا انلصو . ”هيزيلكتا ةريل فصن "هيبنجالا نادلبلا فو تاكنرف ٠

 نم ىهو . ىناتسباا مارقا مومو ةحام دوعسم اهبحاصل ةديرجلا هذه نب

 اممعسو ىف ام نالذبي اهيمحاص ىرت اذلو نانبل ليج قرت دوت ا

 ا-ميماك نا ةديرسجلا ةرابع نم ىهاظلاو . ”هينمالا ممذ ىهو امهتينما ىلا غولدلل

 نيل ىناثلا هجولا اغلب اذاف اهنم ىلوالا هحفصلا ريب ةهيانملا لك نايضي

 (بادآلا ةعيطم ادع ام) دادغب تطويل عبطلا طالغاةريثك ىهوءاهنيسحت ىف

 اهنمو سفن 6٠ حصالاو سن٠1 : ةهيناثلا هحفصلا سار ىف ءاج ام كلذنم

 تغلب دقو : اهنمو . ىرقلا ىلاها هضوافم : حصفالاو * ىرقلا ىلاها ةرباخع

 ًانويذم 3 حضقالاو . كنرف فلا نورشعو :هسمحو نوم هثداحلا هذه ىبوكتل

 ذيمالتل'هميقلا فسصنو ديربلا ةرجا اهيلع فاضي

 نقوم ردصت « "هماع ةيناثيل ةديرج»
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 3 ءرواج امو قارعلاىف روشلا عئاقو ران

 ىتءيزا لمالاف . تالاقملا رئاس كلذ ىلع سقو . كنرف فلا نيريشعو هسْخو

 . امترابع ريرختو اهعيضاوم ريختن
 دييجسم ل

 .م ويسملا فيلات مساتلانرفلان ع ىالما رصق ٠ قارعلا رايد. ءةيصاسيف بيقتتلا *

 ٠ ”هموكحلا نم :هيلاع ةدابش هل ار .هلويف .ه

 1["سسنالعع 3 عويس هد ل[كمرتماسمأ ع.

 ناك لاسكتادفص لن 126 ةزذماع.
 ريس ل1[. 11. اما 6خج

 قنعاتتمماع لترجافس يقنع لع (ر هج عع عصأ

 هنا الا ؛نيقفاخلا قبطف ءانبلا ةريبشلا هقماسلا اهروصقو ءايماس ريخ عاذ

 جنرفالانا ديب . ريغ ال نطوملا الا ةليلحلا دهاعملا كلتنم قبي مل هنا نظي ناك

 اودكأتيل مهعسوىف ام اولذب« هبا هءارو سيل ىذلا قرقحتلاو لصاوتملا ىلا لها

 ءايشاكلانه نا اوتيثا امعأ مالا نع اوتو رفن مهتم ءآج امل . مهسفناب ىمالا

 ثحبلا عبان نه ةل_ج نمو . ةدو_ثنملا قئاقحلا نم ريثك نع ماثللا طيمت مج

 اياقبلا كلت نم ريثك موسر ذخا هناف . هلويف ويسملا سراودلا هذه نع هسفنإ

 ناكام ىلع ليلدنسحا روصلا كلت تءاذ ءسمشلاب اممو ملقلاب اهنع "هيسرعلا

 موسر عم ةريبك حفص مع باتكلا ىفو . نييسابملا دمع ىف ءانبلا نق قد هيلع
 ةيسن رفا اةغللا ىفراط نه ثحبلا ءاملع ثحنف . مسرلا"هئقتم "هحول مسو ”هفلتخم

 ٠ مشوفقتيو فلسلا ران 1 ىلع اوفقيل ربدشي باتكلا اذه اوعلاطي نا

1 
 ع

 ةرضاحلا ف رطملاو ميفلاو رحلا 5 ٠

 4م "هجردلا مايالا بلغاغلبف« ءرخآ ىلا روشلا اذهلئاوا ذنمرحلا دتشا

 ةدملطاو سيلا راهن بحسلا تفثاكتو . ليلظلا لظلا ىف ىوثملا سايقملا نم

 ه ماد ًامخض ًاردطق تردطما مث تدعراو ءامسلا تقرباو ناريزح
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 1231 لا تال 8 رواج امو قارع' ىف رهشلا علقو خيران 0
 لثم ىف انترضاح ىف اهب عمسي مل ىلا روحالا نسم كلذ لكم و . قئاقد
 . رهبشاا اذه

 ةريزجلاف قيرح ٠ ”؟
 م ءادعلا ٌءالصدعب (ناريز حرج تس ).ةرخآلا ىدامج ؟تبسلا ةليا -

 ىف ءاضضق ةروصب مظأ دادغإ ةهيضقا نم ءاسضق ) ةريزغلا قوس ىف راسالا

 ىلع عقاو وهو دادغب هالو نم ةرسسمبلا "هالو ىل_صق دنع 1م هتس

 ىدانف ( دادنب قرش بونج نم ًارتمولك هو دعب ىلع ىنعلا ةلجد :هفض
 رالا لكأم اورصحو « ”ةماطلا لحم ىلا سانلا عرس روبثلاو ليولاب ىدانملا
 ميق ”همهب كلذو رطخمال ةضرسعملا هيلبالا نم هيااوحام اومده ناب نطو ىف
 اما . اما تدم دقو الا تاطاس ثالث تضم امو . همه نمو ءاضقلا ماقم

 ىدحا ىف ًاقورحم راثلا دو دمب دجو بارمالا نم دحاو لجرف رئاسسخلا

 ىولع عج ) روالع ثالثو نيتوهق عم ًاتوتاح نيسحو فيل وحنو . تيئاوملا
 مرئاسخ نم نيبوكتملا هللا ضوع .( بودحلا رئاسو :هطذملا عيب لحم ىفو
 ( روهزلا نع هصخام ) . ىلوالا مهئااح مهيلا ديعيام

 ”هيلاوزلا ةهعالا٠
 *لاوزلا 'عاسلا "هيكلملاو ”يركحمملا اهيؤاود ىف هموكسملا تذخما

 عك نوكف هنلعو . ناذالاو ةالمال هيبورغلا ةهعاسلا اش عم ( "هج رفالا )
 .فدنوةريشثع هيناثلا "هعاملا ىلا سايس :ةمياسلا "ةعاسلاف "ةموكمملا نيواود
 دنع ناتعاس تبقا مهتاقوا ىل-ع ًاصرحو ”هموكحلا نظوتم حلاصا ًاظفحو
 . لغشلا ثاقوال هيناثلاو ةدانعلا تاقوال ةدحاولا :هموكتححلا راد باب

 قىداشرلا نبنع

 سيلا راهن هيف ءاملا ىرجو ( :هيناوبدللا رها نم ) ىداشرلا رهن رفح مت
 .ةعطا ناهت ”يئاوبدلا ىلا ءاملا لصوو ( ناريزح + بح ) ةرخالاىداج ١

 بارعالا تاورنغ 3 ٠

 نم هقئاط تاطيوحلاو ( نالمشنإا ةنود ) ةلورلاوةزاع رئاسشع تمم
 ريمي ٠6٠ اهم تذخاف دجت رايد ىف رمش ىلع نحرسلاورذعم ونيوتارارثلا

 ذلا نما لحام رمش تأرامأف. الجر 1١ تلتقو اهرئاشع تعم نس
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 ل هدواج اموقارعلاىف رهشلا عئاقو ردات

 ليلا نم ًاريثك ائيشو نبع ٠٠" اهتلسو اهلبامهنم تدرتساف « ةازغلا ترثأتو
 (ةرابعلا ىففرصتب ضايرلا نع ) . ددعلاو

 ةرمحلا ىف ةلودلا رالاس ٠

 مايالا هذه ىف رف هستينمأ قيقحمو هتامخ ”هعباتم نم 7 رالاس سني امل

 «كانه ماقإلا هل بيطي ناك اذا ملأ الو . ناخ لعزخ خبشلاب اذئال ةرمهلا ىلا

 (روهزلانع ةهصخلم ) . ماعلاو صاخلا نيب ةرهشلا هه رهتشا نا دمب

 دادغب رسج ىلع نيوزاملا ءاصحا ٠ ب

 نم رمسجلا ىلع ًاراهنو اليل نيراملا ددع ءاصحال ًاسانا ةهدلبلا ثنيع

 بناج ىلا "هفاصرلابناج نم ناريزح 14 دحالا مو. نيراملا ددعتاكف .نيساحلا

 ناوي اوناسنالا ءاصحإب ىا . اذك ) ناويحو ناسنا نمرباط فلاؤ. خركلا

 لهت ءاصحالا نم عونلا اذه ايف انيأر ىتلا ىلوالا ءرملا ىه هذهو . امم

 خركلا بناج نه نيرباعلا ددع ناكو ( ! ؟انئدلب ريغ ىف هلم دجوب ىرت

 ةلدمجح ناكو . ( ! امم ناويحو ناسنا نم ) رباط فلا ؟4 ”هفاصرلا باج ىلا

 افلا .٠ خركحلا ىلا :هفاسرلا نم ( ناريزح 17 ) نينثالا موي نيرباعلا

 ةفاصرلا "هفض ىلا خركلا "هفضنم اولقتنانيذلاو ( ! امم ناوي-وناسنا نم )

 ىمطاق ددسع :هقرعم كلذ نسم :هباغلاو ( ! امم ناويحو ناسنا نم ) ًافلا م٠

 ٠ اهيلغلا هذه ىلع :هياغ دزت الو ( ! ام ناويحو ناسنا نم )رسجلا ىلع ةلجد

 (. لبلق _فرصتب روهزلا نع هلق )
 « اشاب تكوش ليبس » ديدجم ١م

 وهو ( امه - 10/1 ) ًاقباس دادقب ةهيالو رادرفدكل تكوش

 ىلع هعئر اليبس ( مهو حن ) )9و "هس ديشدق ناك كلذدمباشاب تكوش

 ايف ىتاا ةلحلا ىهو نادملا ةلع ىلع تابكنلا تااوت مث . ىمرملا نم دعاوق

 روهالا ريدم كب تردق ءاجاملف . ىحلا كلذ نبا تبرخاكب رذف«ليبسلا اذه

 لحام ىأرو اشاب تكو ثنبا اشاب تمصع نباوهو انتبالورلا ”الاح ”هيبنجالا

 ىلا بالطق ء ةهيسابملا :هقالخلا رادبسانت ةروصإهريمعت ىلع ممص ءانبلا كلذب

 ؟ "هعيدب ”هئيه ىلع همسر ططخعي نا(1آ:151 رادوغ ويسملا ىوسنرفلا سدنهملا

 نئاطملا ىلع لالزلا ءاملا عزوو رهثلابفصتنم يفءانبلا اذه م دقو,هيلط يلف
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 هرواج امو قارعلا ىف رببشلا عئاقو عدا 4

 "هن عتاسا دحاولا ردصلا ىلع « ناردص ءانبللو.تاريا ٠١4 هقرصم غلب دقو

 ىلطملا رجالا ىلع ”بوتكحم اهلكو . "هيكرتو ةهيسراف تايبا ىناثلا ىلع
 تهمل ع شوه و هضغناصغاو « ءارسسضخ راجشا هباتكلاب فيطرو ىناشاقلاب

 ىتح« ”هيعيبطلا اهناولإب رامتاو

 نضهاطلا بسحلا بر فيرش ىتنلا قارعلا فاقوا رظان

 رقاق نم نارسفغلاب زافو هبحل ىضَق اروزلا ةدلبلا ىف

 ىباذلا نمزلا ىففل ناكح ًابحاس هل ىرابلا رخدف
 رئابلاولباذلا نع ىننت  همالتا تكوشدمج

 رداسصلاو دراولل حسا ىذل!لييلا اذه هل اعنا

 ( © رظانلا نمل خر أىرجدق ام هدقف ىلءعمدلانم ىنسا

 ةزيدم البرك ىف بتكو عيدبلا ىناشاقلا ءالطلاب ىلطو رجآلا ىوشدقو
 يبرماازرطلا اذه ىلع ”هثيدحلا ىنابملاعيمح نوكت نا ىنمت نحنف . "هعانصلا

 - . نيعملا هللاو . "هيب رعلا ”ةعانصلل ءابح ا« عيدبلا ىبنايعلا

 دادي قىارز ىئاتص ضرم»

 نمو « انتبالو ىلا اومدق نيذل'ةالولا نسحا نه ىلاحلا انيلاو كب لامح

 . نطولاءانبا ةدامس ىلع ربسلا ىف "همه مهدمباو ءاهتيقرت ىلع ًاصرح مهدسشا

 « امارمعو دالبلا هذه ريخ ىلا هعقادلاوةط_كنملا رومالا نم هيلا هينا امو
 عيبسلا نيذه جاتن نم وهام لك هيف ضرعي ىعارز ىعانص ضرعه ةماقا |

 انهبامصا :ةنجل :هياغلا هذ_هل فلا دقو . حالفلاو حاجنلا بابسا نم

 لوالا ريدملا كب لاك دم 77 ىلاولا نوامم كب ىتدطل 5١ : ةقورعم همه

 فرصا اريدم وبا غ ويسملا 4 ىئاليكلا ىدتقا دواد ديسلا هم تاموسرال

 جو 5 نيدليئارسسالا ءاهجو نه ىدنفا ملاص محانم 8 ىنائملا
 «نايجيويق كب ورسخ "م عئاتصلا بتكم ريدم كب متسر 5/ ”هيالولا ىف ”هءارزلا

 ب. ةيدلبلا ىندنيم سار هلوؤويسملا ه4 كيلوثاكلا ريغ نمرالا ءابجو نم

 نطولا قرت نم هم أكن امل ضرعللا اذه ءآرو نم ربخ لك لمون نو

 . هتداعسو هداعسا ءآرو يعسلاو

 .ينعىهف ”هسرعلا تايبالا اما . ”هيقيقح اهلا
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 قلم, 1 لدنالهغ 912.

 ق8ممسوت »ع,

 1١ ماع لويدتقسمسع ةمممع 1ع

 5. 1. ]مو ( ظلم عموممطتومع , طاعون نأ

 همكماه1هعتودع ) 2

 2. 1150 معهم ل' صئمسماههتع : 1" ظمانكمسغم 0

 4, 1هي ممهو همتلمع لع له ممنجمااب متماع

 قةطاطقلفم . 0
 < 1م ممانماتع لعع مداصتعس مد آعقو 1

 6. همام عمم اه للوصأ6 1

 1. 16 هوغو للعم 0ةعصاج ا نعاعم 24

 5. 16 ة[واططام» ( 8كم. لع ده وعسع) 00

 ا! لمع (؟هرسمدستممدسع لجمع ]ع انصريمعع تتايجتس

 لمو معمم لع !' آو

 19 ظنطات وهعجمطتع

 11 0طصمتورمع لس ممتع نى ل[ تورصاستع

 ةدايزو طلغ حيدصت

 نءذ -« . رظانلا نم خرا هباوص « رظانلا نم جز و ٠١ س 4٠ ص

 ىف نيلهركلا ءابالا سيئر ليشيم نوسيا بالا ( 398 ) ضرعملا ةهئل ءان

 . هب ددملا دعي 4١ ”ةحفصلا ىلع ةرابلا هذه دز ) دا

00091 



 عاموس لذ للمعك توم لج طارجس ( رص ل 3[ تصر لع
 همي جمؤح

 د اسم انس الن ناكسعف . تاس عدع نص كفك اع
 رع هوت

 سد آدوازماج ان أ : 11

 قاسمممسمع عمد جوجل انك مص [ةاسرس ن4 قال
 : لوس روع ل ايصييحم يسلم كلوت

 . تسمرمس» 1
 لئرتس لص 2كم ايجابا, 4 ماس حج امص

 اتصسيو : قال

 كك
 ممتلم لستالع 1412.

 ( نالعا) 981
 « برعلا ”هغل نم ىلوالا ”هئسال ةددمتم ةلوطم سراهف انددعا لف

 . نيك رتشملا ىلا اهب ثعبن ليلق نعو اهعطب انأدب دقو

 هراوأمها وص
 ماو ملط (006 6ع انالاا/عمكا77/ 0ع الاء ومنا



 نيلسرملا نيل مركلاءبالا ديب
 : اهزامتما بحاص

 2 ا
 لجدلا مظاك لوؤسملا اهريدم

 : اهتيالوو دادغب ىف اهكارتشا لدب

 ناسألا | ةيرغلا رايدلا فو

 فصنو كرف جراخلا ىفو غاص شورق  دادهب ىف ددعلا نم

 1617 بدآ نع ؟ ددملا

 دادقي ىف ب باذآآلا ”ةعيطم ىف تميط
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 0 لاا كنا عقلا

0 200 
 مسام 00

 ىيبشلاىدنفا اضر دمحم خيشال (ةديرفةديبصق) كينتيت

 ىبيبشلا ىدنقا رقاب دمح خ.شلل تاداعلا ىف ةرظن

 هيف ىسولالا "همالعلا ىأرو ريضيخالا رصق
 ىدنفا جر ةيبرعلا ةهغالا بادآ خعراتباتك دمت
 (:همت)ءارآآلاىف هماهوا . لالهلا ةلجم بحاسناديز

 مههربال "هيعامجا ةهيفازغج ”هيخمرات ةلاقم . قارعلا
 ىدنفا ىماح

 مولا "هبا ءامسا نم

 رصم ريبلوم ”هياور دس هيقو . داقتنالاو:هقراشملا باب

 قرفلا ىف « ءاضقلا لصف باتكدّسو ه4 هيساّم اءو

 رفعج مامالل ديحوتلا باتكو 9 ءاظلاو داّضلا نبي

 تاماقم ٠ ىلع باثحلا نبا تاكاردتساو 44 قداصلا

 ىريرحلان ال ىربنبا سدقملاهءالعماماو « ىريرحلا

 ليمويلا دعي , ليلها ةوافحو

 1 ة«وغل دئاوف

 ةذبنالا هيقو هرواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقوخ رات

 قفل

 فيإ

140 

 نإ
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 5ك
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 1ق1؟ باح 1مم. نابمش نع ىتاثلا ءزملا

 انتي 3 2 ٠ )

 1ع است

 كيبا كتف تيأر فك كاراو 2ىذلا رحبلا "هنب 5

 كف لافتحا طرق هنكل :هناها ءاشح ىف كلف طح ام

 كولها مسهميج نولاعلف اهدحو رئازجلال كلها تيكبأ
 كيكبت اهلا كبسحو تكبف اهلاهف ىوتسا ةركلا ىلع أبن

 ذه كلت ىه تهبآ كسامطتا نوليحب اوكش
 كيرحتلاو نيكسستلا ةراشال ”هعطم ريغ ملا قشت تربع

 كوادتاذ قفالا تن نسمشلاو عئار نوك_سوذ وهر رحبلاو

 كولم شورع تلثك ضرالاف ةوسا كل مسا رحبلا ةكيلما

 كوبسملا كذالو ف نسم دشاب اوت امو ديدحلا كين ىنا

 كوكشو ةري_ح

 كيني ىف توراه ىرا ًارحس انئرحس مضخلا رحبلا لباب اب

 ثيحوي ىتسلا هتبآ تناما امئيحوت ىتلا كتبا رحسلا

 كوبا ءامسلا كالف انئيسضيا هب ىتلا ىذلا رمقلا كناكو

 (كيداه) هسفنب ( طيحلا ) نك "ةياده تدرا ولو تالضاومحز

 "هيرصع ٠ ىنابملا "يرد « ءكرذع “ىلآأل ابظافلا ءهآرغ ةعيدب ةديصق ( * )

 ٠ نايبلا اذه لثمىف ةاراجلا نع هزجعتو . ناديملاىف ىعاش لك لزنتست ٠ ىناعلا

 ( برعلا هفل ) ٠ نودفانتلا سفاننيا هلثم ىفو . نيتملارعشلا نكلف اذك
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 لالا تهملآ نا ولو

 كيرش ريغب ةدحاو تناذا ”هقيقح كودحوو كوهل”الو

 كورمعىلوالا ادشلاطا نكل لطي مل ارم كنم رصقا ناك ام

 كيربت ىلا اهيزمت تدعو اهب بومشلا ةلمله تقحلا
 كووذ ضيفتسملا راضلا ووذو الملاىف كلها ىلجا ءارثلا لها

 كيفكتوا تلمح نيذلا ىفكت ةريثك ةاجنلا نفس اورفو ام
 ولا ىلوطلا ديلا كيف تمدهو كومح موق نم تيهدف

 1 لح بطالاف ىلزتا اولاق

 كوديو هعاضم سوفنلا اود  م-مئناف سوسفنلا كتاتش اولتق

 كول ىلع :ةكلام راثيا تدن> كركهذل "هفطاع لجاو

 كيلي ءانق ىف كنانب تجحنو ايلاعر راد ع 3 ثملس

 كوفسملا مدلا ال تناك عمدلاب
 كولسس ماظتلا مظنتيو اهم

 كسيلم ماشتحاو كالم انس تب " باقثلا ةرفاس لك نم

 كيبس لاثم ىنع كيبسلا دج اياكو ىلآا اهديّقت تدج

 :ط ةرود كلبق رسال

 تائائلف ىئدقتو دعاس

 كوحضل مسم ةكودض تندا  ةلسبق رخآ نيردظاتنه  براو

 لا الو ن ىف - َ د تحصفال ءاللا الو نسلا اماو ناكها

 كوفو كاتاقم عدصإ) لما ىل كوفو كاتلقم ميلا وعدنا

 كدخأ قارف اذا نوه الك اهيجيف نيه كتخا قارفا
 كولسا هب باق ىل ناك ول هعمد قاطني) ىنولست لومو

 25 حوداب امبرق ءاقشلا ىلمتحا ىحور اب

 كيلي رطاط للك ال نه ىركذ_#» ىركذتت نا نإ ام

 كولس قدا هل طونقلا كالس اجرلا ىلع نرفزالف اجرلا اما

 يرش ايلاف عجرت 1 ىدرلاوف كل ”كيرش حودإ انأأ

 58 ىذلا دا ال ملا كنتو 5 قرتحا :هنجو اي

 كددأو ىف نمح اطلاع ١ اوأراس اهل كرعد يذلا بدل“
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 2 تاداعلا ىف جراب

 كيمدت ىتلا كتر دعب نم ىهءدإ ةرح كيمدن نا زماو

 كيفدرو ىنج شاع ناك نإ ىللباذك كسيف درولا ىنج اما

 كوكل كلاش لقا دفلك  فطاق مركأل اظومتم ناك دق
 ىببشلا اضر دمع فجل

 ( تاداعلا ىف ةرظن )
 لمع اتم تسعم لع ان كمستسع لنسح ! '[1هلهس

 نا دعب « اهتاقلح تيوقو ؛ اهارع تمكحتساف تاداعلا نأش لحف
 هله ىوقا راما ىف حبصاف , مثالا ىف ءيهاظم تفلاخم نكلو , ”هقيعض تناك

 .. ىرخا ىف

 ةلث قرفتسا لبال + ( ىىالسالا انا ) ىف رحبتسااهذوش نا : لوقا ال

 , ًايف>تم اذه انملاع ىلا فحز ىتح « هبيصن "هما لك نم ذخاف < ماو ملاوع
 نا ىلا ."هثيبألا هحور هيف ثب ذخاف هطباور تقئوتساو؛ًاسيبط ًاراشتلا رسش

 تثحمطو « سوفنلا هيلاتلاف ءرفوالا ظحلاو  ربكالا بيصتلا هل راصف « هيف

 كسمتف « هترطيس مكحىفو « هتطبق تحن تراصو « اههامز كلمو « راظنالاهيلا

 امهمو ؛ ءابالا نع ءءاثبالا املاروث ء لاصخ ىلع هب اوميطتاو « هلوصاب سانلا

 مهتاهذا ىف ةهخسار هوئرو ام اياب تناك« اولدبو « اوريغو ء اوفرح
 قيرط ىف ًادوؤك ثهبقع راس ىتح « انطيحم ىف لاضعلا ءادلا اذه ىرس

 حيورت ىف :هبقع « ”هيعاتجالا اتضهمن قيرط ىف ”هبقع « ىبدالاو « ىداملا انقر

 .... ةرضاحلا اتلاح هب حلصت ”ىث لق قيرط ىف ”هبقع « حالسالا
 تيلغو «لبجلا اشفو « ءاحلا كتهف' انف :هئيخلا تاداعلا تاطزأ ثعاذ

 «قالخالاتدسؤو « ةلدنلاسوفنلا ىلع«"هليذرلا تافصلامكح ىلوتساو « ةلاذنلا“

 355 قلاح نع عئابطلا تطختاو
 تقلعتنادعب «ةيهاولا تالايغاوءةدسافلا ماهوالامذه عزت دحا عطتسيم

 تافصلا أشنم «ءبصعتلاو هيجمهلا أشنم تناكف « راكفالاب تسبتلاو « لوقعلاب
 شدخمو,هيناسنالا فرسشب سمام لك أشنم « ةسامتلا لوصح أشنم , ”هميمذلا
 ..... اهقطاوع
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 تاداما! ىف ةرظن 44

 ىرت الف < مهسوفن ءابحلا ربمموق « تالبءزخلاوتاداعلاب اوقلخت موق نا
 «رومالا فساقس ىلا دالخالاو , قالخالا حبقو « عئابطلا ءوس ىوس مييف
 ليواقالا رئاتسب « ةاجادملاو ةهفارلا عقاربب :هقيقملا هجو نساحم اوهوش موق
 . ”ةيعيطلا اهتاح ريغ ةلح اهوسبلاو « تاهيومتلاو

 ”ةعانش اب ىفك « تافارخلاو فدافسلاهذه ىلا عبطلاب ةلابملا سوفنلا نا
 ةهناكمو, هيلاستالا تاجرد نع تطختاو ء هلا ضيضح ىلا تلعقس ا
 ... رابثعالا

 «لئاضفااهب نمهتبلسو ءهدحم تملثف ءانطيح ىلع تاداعلا هذه فورسصتراج
 افمض « لئاضفلا وحن هتمه ىف ًاروصق « ىلاعملا ءاج هتاكرح ىف ًاروتا هتلرواو
 ... ىرطفلا هروعش ىف ةدالب « ءاوف ىف

 ةقءاص « فراعملا ءانب ىلع ةديدش ”همدص تناكف « تافارألا هذهتمجت
 ىف ثهبقع « عامجالا حور ىف ًاقافتم ًاعدص « ىنجلا اهرمث قاطتقال ”ةحاتج
 « ةروثملا راكفالا ترصح « "هيلا ناهذإلا تتاما ء ةراضحخلاو ”ةيندملا ليس
 ...قالخالاع وز ىف اهمس تثق « ىلا ساسحالا ىلع تلذذ

 5 50 نيبو ان لاح ًاعينم ًادس ”هيدايتعالا تافارقلا ماه تحبصا
 انقالخا ىلع ىضقف < :هييدالا انتضهم نتفو“ ”هقحلا فراعملا نيبو انت فقوو

 ... ىرطفلا انروعشو ؛ ةهطيسبلا

 تجرحدنو « نييفاركلا نا_هذا اهل تعستاف « تادايتعالا هذه تجردن
 ىهوأ ) وه لب « مئامدلا ىهاو اهل ًاشع مماهذاتريص ىتح « مهبولق تاخد
 كتسابس . كتسابس :هشهد. . ةداعلا اهنإاتنا ةشهدم ... ( توبكتعلا تيب نع
 . ( نذا ريغب نذالا ىف لخد ) ثيح ( زيلكنالا ) 'هسايس هيشنا

 سيماون ىلع ىغقتو ءانءابط لحتق«ةلفغلا ةرطيس غم ناىشخا! ها هأ
 !!! روشقلا نم ىفاصلا اهمابل ىلعو :هيدايتعالا افارخلا انقئاقح

 رقاب دمج ١ فجللا
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 146 رضيخالا رصق
 ا 1 ا ل تكف

 .هيق ىسول الا ”ةمالعلا ىأدو رضيخالا رصق

 آب ”01طعتلطتع ٠ مح سم طقتعمس مغ لو اصمم نانا

 رضيخالا رصق وهام

 1٠١٠١ دعب ىلع وا « ءالبرك ىبيغ نم ارتمولك نيو فين دعإ ىلع

 ةئيتلاهسسأ ىلع مايقنسحا مئاقع محض مخض مف رصق « تارفلاىبرغ نم رتمولك

 نيئقيطوذ وهو ء رضخالا رغصم « « رضيخالا » : نويقارعلاه يمس ةهئيكملا

 . رثم 7٠١ هلوط غلي

 ضعبهرازمث 2 (1)ر هس ةلاحرلا وه ركذتةرايز رصقلا اذه راز ىجترفالواو

 هدهمتءاو.هم هتسىفوءهب هيوتتلاقحتسي ائيشدنع اويتكيمل مهناالا زيلكنالا حابس

 ىف هنع بتكف « نوينسام سيول انّهدص « ىعذوالا قرسثتسملاو « ىلا بالا

 ءاملعلا ةودن سلام "فراش

 مولعلا داد ءاضعا اهريثني ىثلا تاركذملا » ىفو , ( ؟ ) بدالا مولعو ٌرال

 .٠ | ويسملا ةرادا تحت « ةرهاقلا رسص»ىف ”هماقملا«هبقرسسشلا راثآلل ةيوسنرفلا

 م ج يزيلكتالا ةهسفاآلا « "هنسلا كلت نم ربشاهمضيدمب  هتراز مث « انيساش

 «دارم ىلا دايم د اهباك ىف ًاققدم افصو هتفصوو (4. 1, 19611 لب . ل

 ىف هلويف ىورفلا بيدالا هدازمث قست م قسمت "هيزيلكنالابو

 .ك » ىف اهتامح نم تالحلا نه نطاومةدع

 ءاوفالويد بيدالاى لا همدق ًاسيفنالاقمهنع بةكوءؤ و١٠٠ ”هنس نم بآ ربش

 ةنس *غرينوال لامعا نم؛ثروغن دولىف داو؛ىكرمد ةلاحر روسي سفتسراك ( ) ١

 لاكسروق هعم ناكوءبرعلا رايدىلا هتلحرب هركذدبل دقوو ١149 هةنس فوتو +١7

 ىلا هلوفق دنعو ٠ نيس تس "هةشلا كلت تمادو نفاه نافو ديفئزوبو ىصاركو

 قبادقو ٠ ةنرفيف ملعلارادىف بناجالا نيكرتشملا نم ناكوؤفردلم ريدم نيع هدالب

 ةلحرو ١117 "هنس غايش وك ىف عبط دقو برعلا دالبفصو: اهو نيميم نيفيلأت انل

 ةهتسعبطو ”هيوسنرفلا ىلا لقادقو٠ "موا س حالا: هئس عبط دقو برعلا دالب ىلا

 ٠ نيخروملا ريهاشم نم وهوجروجهنبا روب بنك دقو 2170711

 (؟ )آمن ة1دعفت عممد.- ]رع 0طغغعس 1 هل - 0]ططمتلع - ظحطسلا

 06و يرمزؤاعم معصلمع لعف ةفصععو لع !'قكعلفصتع لعل ممم مالوصبخ

 علام - 1عانعمو ر, 1909 . م 202 ىو.
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 رضيخالا رصق 45

 هينابو رصقلا ءانب ريصغ 5
 نرقلاىفو « لوالا هينابفو ءرصقلا اذهمماىف فالتخالالكءاململا فاتخا

 بهذي 31. 21ءداه16و اوفالويد بيدالاىرثالا سدنهلاف . هيف ى ىذلا

 ليبق ىا « داليملل سداسلا نرقلا نم ريخالاعبرلاىلا قري ريصقلا اذه ناىملا

 نف )ةزايرلانا ه : هلوقوه ىأرلا اذهىلا هودحم ىذلاو . ىئال_بالا ريصعلا

 0 ماس ريصع ذم ءلامكلا جوا اغلب دق انك هيلبالا قيوزتنفو ( ءانبلا

 ىلع وهف« اهتوشن ىف وا اهتن ىف الا ةزارلا هيف ىرثال مظع ءانب لك نا حضتب

 5 « ٠ قارعلاىف سغيخالا ريعقك مالسالل قباس حجرالا

 رصقلا اذه نا ىلا بهذتلب«ىأرلا اذه ىرتأل اهناف « لب » هسنآالا اما

 ٠ مالسالل لوالا ردصلاىف ميقا

 ىمدنه» سار مويلا وهوءروك ذملا هلويف بيدالا ركفلا اذه ىلع اهقفاوو

 «مالسالا لك ىمالسا رصقلا اذه نا ققحتلا لك تقق دقل د : لاقءتهيالولا

 اذه ىبَه داز دقو . هديبشتل ةذذتلا معئارذلاو بيلاسالا نم رهظيام اذهو

 تمقو لاحلو؛لومملا ةط_اوب ًاديهز ًاثين ضرالا ىف تشين ا!«ةدايزلا لك

 ةهسناألا همس ءمظع وهب طئاح وهو ىنوثملا طئاحلا طسو ىف بارحم ىلع

 اذه ىلع رثعن مل اننا اتضرف ولو . دج_لاب ( اميمست

 رمصق نا ديؤت "هجيتن ىلا ىضغالءاوفالوبد بيدالا تاءارقتسا نافءبارحلا

 ىذلا تحبلاىف رظنلا ماعنال غرفتلا لك غرف هنا ولوءىالسا ريغ وه رضيخالا

 اغلي ملءنيملسملا دنع ءانبلا قيوزت نفو ةزايرلا نال . ددعلا اذه ىف هنأشنا

 "هينيالازارطا جاشماجازتماب نوكتلا لاح ىف اناكلب؛ءآ صاس ىف لامكللا دوط

 كياشتلانالءرومالا تدان ءسمالا اذهو٠ تخل انو اهنيايف تو انف وأ ”هفلتلا

 .- هل نكي مل ما ان

 تّقدص دقو ) « لب

 ءاانبلا زرطنا اتضرف ولو . مهدنع دو-جو د

 دنسإ ريضيخالا نا ءىلنيسام ىلع لدبال !ذهف.ا ماس ىف ءدارق ةلب ىئالسالا

 هيف ىهوع ءوظنلا ةهياف ىف ىه
 لا هضواز نالءءالسألا قباسأا رصعلا ىلا

 ىثغت تناك ىتاا صحلا هي_ثاف نا لمت دق عن . هما
 م 1

 يسهقلا اذه ىلع مايالا راتسا ىلا رت ىبعانع تاعقس دق.اهلانء زب نال
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 ١ رمضدخ الا ريصق 39

 :ىدقرصقلا اذهنا بيسل « نكت لاهنا اذيالمتعدق نكل مانيلا 'ىسلا

 ىو ) هئيدد هلانب داوم نال'ء هيحاصا ًافيصم نوكيا ًاثيثح ءانبءرهظيام ىلع

 را لاا ” انبلا اذه نوكيف ) (رطالم ىف'هق رغم لدانج وا ىمحو راخما

 ًاماقم نوسكي نا لمتحي الو «  8او«:ز116 ( ١ ) جنكشالا ودح دوما

 أ نفاع دوق نم .افلخلا روصق ىف يمالاوه اك“ .”انيلا قيوازتب ًاني نع

 ٠ هلويق بيدالا مالك. ها .« دادغيوا

 + لاني دهعوءهينادب قلعتءامىف اسما تبي ل هنافءنوينسام سيول بردالا اماو

 دع القءريدسلا وا قئروخلا ندكي مل نا رسعقلا اذه ناب لوقلا ىلا ليع لب

 نإ دوسالا هيف لوَه ىذلا ءدادتس نم تافرشلا اذءرصقلا نوكي نا نا

 : رفعي

 داا دسعيو م-هلزانم اوكرت قرم لآ دسعإ لوا اذام

 دادنس نمتافرشلا ىذرصقلاو رقدابو ريدسلاوقنروخلا لها

 .ى.ول الا ىدتقا ىركش دوم ديسلا ةهمالعلا خيشلا ةرضح ءانذاتسا اماو

 باطخلا نإ ردم دهع ىف“ مالسالا ردص ىف ديش ءاثبلا اذه نا ىلا بهذي هناف

 ردبكا ءانب دقو رمع "هفالخ نم :هيئاثلا "هتسلإ ىف ىاءحيسملل <سوتهنس وحمىف

 اولءج نإب ةملكلا هذه ماوعلا دقح مم ءهمساب ىدسفءىدنكلا ىنوكسلا كلملا

 :هيف اولاقث مم'اسل ىف فورعم وه م( م ) ًاداض لادلاو ءاغ «( ؟ ر فاكلا

 .«ردكالا رصق » وه امئاو ءرضيخالا رصق »

 :لدنجلا "همودةدام ىف لاقء«همجعم ىف توقاي ءركذامىارلا اذه تيثي امو

 نوؤانبلا اهذخت_ اهريكوا ةراجحلاو رجالا رافصقارملالهادنع جنكشالا ( ١ ١

 "هلكلاو ٠ اهعراوقو قرطلا فسرل ًاضيا ذختو غارفلا نم هيف املو ءانبلل ًاوشح

 باتك ىف:اهونمو هتاباتك ىف ظحاجلا !هملمتسا دقو.لصالا -هيسراف قارعلا ىف ”هدق

 ىمسيو ها « ءانبق عوممج وهف جنكشا نم ناك امو 2 : هلوق ىف ١؟١ ص ءالغبلا

 ( برعلا 'هغل ) ٠ نوكف حتفي شبدلاب جنكشالا نويماشلا
 بدحلاو بذكلاو 6 887 01١ هزملا ) نيكاو كبرت نم نيخا ل( ؟)

 ( نويوغللا )

 ( نوبوذإا ٠) سرفلا ٠ سربلا» ١ دهانوضهاناو < دونو ضوت لءء2 ١+
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 ردكألا رصق 44

 «ةيزخلا هلهاىلءوءهيلعررقو ,هنماوء"همود ىلع زدكا اس( ملص زىنلا ناد

 ضقنو«هدب ىف ام ىلع ( علص ) ىبتلأ هرقاف ثيرح هوخا لساف « ًاينارصن ناكو
 نقجانم ىفءةمود نم ( هضظر») رم ءالجاف ( عاص) ىنلا دعب حاصلا ردكا
 « رّقلا نيع برسق اهنم عضوم ىف لزنف « ةريخلا ىلا مالسالا نيد قلاخم نم
 «ىرقلاىداوب هتصح مساب «ءامود » ليقو . « همود د : اهامسولزانمدب ىو
 . ماء. بارخ هلا الا ء فرعي مئاق وهف

 ىلجا نا دعب هل ىلع هبحاص هانب ىئارصت ءانب وه ذا ردك الا رصقف
 كانه نصح سيلو رّملأ ني-ع نم بيرق وهو . ىرقلا ىداوب هنصح نع
 اهنم رديكألا رصق برق :هنيدملا هذه نم نر

 اولستحانيذلا نيملسملا ناب لاف: بودجلا طئاح ىف بارما دوجو اماو
 مهروصق ىف مهتداع صاكءنيدلارئامشبءايق أب ارح هيف !وماق'ءهبحاص دعإ رصقلا
 سمالاوه اك ء دجس.وا عماج نع ةديعب تينب اذا ايسالو ةريبكلا مهوصحو
 . ردبكالا وا رضيخالا رصق اهيف ديش ىتلا :هيدابلا ءذه لثم "هيداب ىف

 رضيخالاب رصقلا اذه ”هيمست بيس 5+

 ردك الا "هظفال ماوعلا فيحصت نم كلذك ىمس رضيخالا ناكب ىمدق
 هذه ىف اوبهذ دقن«ةررقملا هقيقألا ءذه ىلع اوفس مل نيذلا اماو . الا سيل
 : اهنمءىتش يهاذم نصحلا اذهل اهتيساتمو ”هظفللا

 نيع نهةرضخماهتنادق و« رمضخ الا ريغصت ريضبخالا نال كلذ ك ىمس امنا : ١"
 رصقلا رظنم نسحب «بشع رسهقلا لو تدنيف « ًاضب ءاملا اهنم ضبي كانه
 رايظيفهعدقلا هتاطيح ىلع ةريسضخ راطمالا لصفىف وم وا« رئازلا نيع ىف
 بصخلاوةريصخ نصحلا ضرانال: لبقو .  قربتسا واسدنس نما ون سبلا هن أك

 مه و : برعلا لوق هنمو . بصخلا بايسانءىه ةرضحلا نالءرضخالاب تمني
 لوق هنمو . عبارملا رضخ مه : هلثمو . مظع بصخيىف ىا «بكاملا يشخ

 : ىلآا نيدلا قص خيشلا

 انيذؤي سيل نم ىذالابىدتبننا .ةقالخا تبا موسقل انا
 انيضاوم رمح انمبارم ريضخ < انءئاقو دوس انئانص ضم
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 4 رضيخالا رصق

 رزكيوهو مسالا اذه فرسيًبابف كانه نال رضبخالاب ىمسملا : ليقو
 ىذؤي دقو « ريكلا طسوتلا دوسالا بابذلا ردَس وهو عيبرلا نااىف هيف
 انلاو باودلا

 قر«( رضيخالا ”هيمست )ء”هيمستلا هذه لصا ناىلا مهضعب بهذ .

 ةهنس ىف ىا ) اهو : لاق هخمراتىف ركذ نيريس نانا كلذو . م١٠ ”هتسيملا
 نم مهقحل فيحل ةرصبلا ىلا ”هماعلا نم نارق لها لقتنا (ملجالا" به س٠.

 لهاىلا هيما ىهتنا الق ؛ مهضرا بدجو مهتامساقمىف رضيخالا نبا

 ىلءهب اووقف مهلهيمح لامىف ىثملانب نيسلانب دمحا نسحلا وبا ىتس ةرصبلا

 «ةرصبلا ريهاءكبس مهل ىماق ,تهئيس لاح ىلع اولخدف « ةرصبلاىلا صوخشلا

 هما. انقل تةعماسملاب اولزنو ةوسكب

 رضيخالا صوصخب مما ص فارشالاو هنتلا هباتكىف ىدوعسملا لاقو

 : هصن اذهام

 بحاص؛ ىبانجلا ماروب نب نسحلانب نايلس ىهاط ىبا ريسم ) هريسممت ...
 ةقثلاو'هرذلاب ءاسحالاىلا :هنوكلا نع ( م هوو به سوس "هنسفءنيرحبلا

 « رييخالاب فورعملا فسوب نب دم نإ فوبنب ليعامساوملا دليلا هميلستو

 بلاط ىبانب ىلعن نسما نب هللا دبع, ىمومنب مهربانإ « ةماعلا يحاص

 ناكو ؛ هلاقلل ءركاسعيف طساونع جاسلا ىبانإ فسوب مساقلا ىبا ريسمو

 «ناراوع ”هينيمراوءناجحرذا دالب نم لامعالا نم هيلي ناكامع هصخشا ناطلسلا

 ًاميقم ناكو ؛ نيرحبلا دالبىلا ذفنيوء طساو نم دعتسيل « « اهريغو«ناقلسلاو

 جرخف ”هفوكلاىلا نررحبلا بحاص يسع ريخلاءءآج ناىلا , ًادعتسم طساوب

 لزنو«اهزاحو قتروخلاب فورعملا عضوملا لزئوءاهيلا ىهاطوبا هقيفهل ًاردايم

 ىلِ ام « نيرهنلا نيبب فورعملاعضوم ا فءهنم برقلابىناثلامويلا ف جاسلا ىبا نبا

 *جداوسخلا نم« :هيرورحلا» تفيضا اهيلاو ء «ءارورحب » ةةفورعملا يرقلا

 نولخعستا تيسلا موب مهننب ةهعقولا تناكف ءةهقركلا نيبو هنيب ىهاط وبإو

 .هداربانم دوصقملا ءا. (مقاا/ هنسنم ١ كوىف ىا زهر“ تهنسلاوش نع

 لزت هال رجيخالا قئروخلا ىمسو . قتروخلا « رضيخالاب دارملاف ةيلعو
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 ردكآلا رصق 035

 ليقثلاءلصالا ىسرافلا قنروخلا مما لمحو ءمويلا كاذ ذنم هيلا فيضاف هيف

 .٠ ىبرملا ناسل ىلع
 وهو رخآ محر كانهو ه : نوينسام سيولبيدالا قرسشتسملا لاقو . 5“

 «هردكالا» نم ذوخمرضيخالا هنا ( ١ ) دعبلانم نيظفللا نيبال لمتح ريغ
 «ىنلاةةقودمب ( ؟ ) "هيئارصتلاىلا ديراىذلا ىدنكلا لدنجلا 'همود بحاس

 نبءنم بيرق مقاولاف وهو) ةريخلا "همودف دحاولا : ناصح كالملا اذماناكو

 :هلوقىف( 775 : 7ىف ) توقإي ءركذ دقو « لدنلا :هموديف رخآلاو « رّدلا

 اذه نا الا ««ردبكا هنصح وهو درام هللاَم عينه نص روسلا لخادىفو»

 ني ءاهتنم لاي عبرا دعب ىلع لدنجلا همود عقومو * ضحم جر وه ىأرلا
 ةمود رصق هاب لوقلا امسالهب كسلا دعب ىأرلا اذه لمح ؟ ماشلاو تهنيدملا

 1 . ةمالك ما ء. لدتحلا

 لدنحلا ”همودف هل ناك ىذلاوه ردبكالا نص> ناب لوقلا نا « من : انلق

 "همودىفهل ناك ىذلا نصحلا هناب لوقلا نكل « لام>الا دعب ىرقلا ىداونع

 برق هلا توقإب هنعلاق دقو ال فيك . ديرولا لب> برقالو ء بيرق ةريأ

 ىلارضيخالا ىلع قدصإ مالك وهو .«بارخ هنا الا فرعي مناَق وهو رقلا نيع
 . اذه انموي

 «ةعدقلا ريدسلاةظفل ةهحرتوه رضبخالا ناىلا ءابدالا ضعب بهذ . ع

 نافرحا ناذسه ناك اميرو « رضبخالا كلذكو بشملا ىنمت :هماكلا ءذهنالا

 «ماهفالانمءانمم برقوءهظف>ةلورسا رخآآلا دحاولا ىلتق متءءديلاذن» نيرواعتم

 ةئالثلاتوسلاوذ ةيسرافلاب وه رومشملاىنامعت'ا رصقال رردسلا ىنممنا كشالو

 اسبح ىبرعلا ىنملاب اوكسمتوءىتجالا ىلا وكرت برعلا ناالا ؟ ( ريدهس )

 .نكمفيحصتلاو ."هيبرعلا ف ديمب ريغ نيظف
 حضوا هاف رضيخالا فالي «رديك الا ىندم نو.مضيال "هيدابلا بارعا نالوهاظ لب

 ٠ ةوقحص اذهل. “ ممل تمس
 نم مومو هركتا نم ميلف “ رديكالا مالسا ىلع نوخرؤلا قفتيإ (؟)

 ٠ ”يلارصتلا يلا كلذ دمب درا دقق لسا دق ناك نامءلاح لك ىلعو ٠ هتبأ

 ١ ١( نيذه براقتنا كب صدق |
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 01 رضيخالا رصق

 ىف لب ءريطق ىأرلا اذع نا ىرت نحو . ,مجامالل ًاهزكو اهيناممو.مهنفلب
 . رطفلا ىهتنم

 ءانركذامانأزمجا دقو ؛ةيئافابلكو .اآرآلاءذه ريغ كانهو

 . ماركللا ,آ رقلا ىلع
 ىنايسلاو ىبرحلا رديكالا رصق مقوم + ٠

 س « قارملا ىف :هئمب » :هباتك ىف نوينسام سيول لضافلا انّمدص لاق

 نصح ءانبل اهلجاو« عقاوملا نسحانم رضيخالا مقوم ناو: هرعت اذهام 7

 . كانه

 طخ تارفلا اهطخميءرطقلا "هميظع ”هقلحلانم عون طسو ىفدنال كلذو »

 «رابتالاوءتيهنم ءكلذك نوكت داكت واء”يواستم ”هبسانتم داما ىلعءًاعيدب

 ةظفاحملا نسحاظفاحي وهف ؛ ”هيبرحلا عقاوملا لجا نمآذاهمقوف«ةريخاوءلبابو

 اوناك نيمدقالا نالءىقسلا نسحا ًايقسم ناكو“ "هيدابلا رف ىلع عقاو عقص ىلع
 مويلا قشي اك ًاقرخ اهقرفلو ءتارفلا نم اهينأت«ارهنا هضرا ىف اورفح دق

 ناك كانهو . ةزازر نم ابرق رشاعلا نرقل! ذنم ءالبرك راوج هينيسحلا رهن

 ىضارالا ىتستنا دمب“هيداءلاىفو اهبف عفدتوتارفلا نم اههايم ىتأت مئاطب ًاضيا

 ءدهو ) ديصلاو ريطلاةريثكلاماجآلاو نافدالااببفوطي ناك اذبلو؛هعورزملا

 .4 مهدعرمو نيدايصلا قئام ناكو قئروخلا نع ىوريام :ةثودحا ًاضيا

 نب عسماجلا ميدقلا رمثلا قيقع اياَشو هعارزلا راثآ ىرت مويلا ىلاو »

 . رضيخالاو ءالبرك ني روهظلا لك ةيهاظ ىهوءةلبالاو تيه

 قعارضبغ نا عينملا نصحلاوا رصقلا كلذ بامال نكمي ناك كلذ ادعامو

 كاربت ماعلا دالب ءاحما نموا دج رايد نم نوتأي نيذلا قرطلا عاطقو رطذلا

 , امد مالك ءا « . ايف اوتسيو :يماملاوا هعورزملا نيضرالايف اولغوتي

 ٠ ىلاحلا ىسايلا همقوم +

 اهضرماوءاهترو

 نم ؛كي ده ىلا اهرما عجارلاةزازر هيماقم مق ىهتنم وه رضيخالا»

 رخالا ضعبلاو ”هاتث ضعبلاابمسي ىتلأ ) انافش هيريدم دودحرخآ و « ةزنعلا

 توفايف ثدرو# ءاندروا ام حصالاو"هيلافش ,ناكرتمملا ءرعوأ كرتلا نم
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 ةيبرملا ةغالا بادآ خعرإت باتك دقن

 دقءانافش ريدمو .هل رصقلا:اذهنإ كب دهف معزرو . (/هو : ثرْفلا نيع
 ىتااوءاحتالا كلتىف ةدوجوملا ةديحولا نيعلا ىهوءهلةرواجلا ءاملا نيع صختسا
 (7 ص روكذملا نع ) . :هيقيريك ةدام نم اهؤام ولخم

 ”هيبرملا ةهغللا بادآ معدات باتك دقن
 ( ولت ١) لالهلا ةلجي بحاس ناديز ىدنفا ىجرحل

 0دعصت وك ممع ضكودعج دمع !11زهمزع لع ام آن تدضتمع 321216

 016 21. 0 مروع ةعلشم
 ءآرالا ىف هماهوا + ٠

 ىف هارث داكن الام“هب ”هصاخلا ايازملا نم ءناديز ىدنفا ىجرج فيلأت ىف
 لصفلل ىلاتلا لصفلا عو_طوم كل ”ىه هنا نساحلا هذه ةلمج نمو . اهريغ
 هجولا اذهىلعو . « هنم دبال اذه » : كفن ىف لوقتل كنا ىت>ءهملاطت ىلا
 لخادتاا اذه نم بجعلا ىضقن ىتح ضعإ باقرباهضعب ذخأتو لوصفلا لصتت
 نم باتك حفصتن تادب ىنا ىل قفتا ام ًاريثكو . عيدبلا ماحتلالاو بيجعلا
 باتكلا نأك . ءرخا ىلع تدلا نا ىلا ىدي نم هيقلا نا ردقا قءهبتك
 . هلع ىقتسا نا ىكمي ملو راها كلذ ىف ىتايح رئارض نم ًائيش حبصا

 اهيف ىرا ىناف« هرافسأ ةملاطع قغشوءفاوملاب ىباتا نم نكحي اءهمو
 بئاوشاا ءذه ةلمح نمو . اهنع ههزتم نوكت نا دوا تنك ىتلا رومالا ضب
 موب .ةرايبع يمدأ دعب مهو ىلا ةهقيقح نمو“ هقيقح ىلا مهو نم هلاقتلا
 هتمدقم نم ىلوالا هحفصلا 3 لاق 7 : كلذلاثم « ماهبالا م ١ لاقتنإلا اذه

 هصق اذه ام ( ٍباتكلا نم ”" ص ىمو )

 ”قيقأاو .٠ مهاسا بادآ عبرات ىف اوفلؤي مل محا روهتتملق بزرعلا اما »
 ميضاوملانم هريغ ىف مهقيسلثم عوضوملا اذه ىف فيلأتلا ىلا مثالا قبسا مما
 . فاقفو خيرص ىل ىتعرات ليلدب ىارلا اذه ديؤي نا دارا مث.( اذك )

 رى نند

 . لوقسي دقو امعضاوم نوتيمإو بتكل م حرتملا هفلخ
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 6. ةيبرعلا ةغللا بادآ خم ران باتك دقن

راام ناف اهبيشنام ىلا ةهقيقأل! نم جرخ فاؤملا نا . انف
 هدا

 نا » :هلوهبءكلذ دعب هنبيي نا دارا ام ىلع قدصب مل« ةييرملا ةهقللا بادآ

 « اهقللا بادآ دىف الثم هباتك نيف « عوضوملا اذه ىلا متالا قبسا برعلا

 وه ريخالا باتكلا اذه نا لاَ لهذ . ميدتلا نبال تسرهفلا باتك نم

 تحاو . ةةيبرعلا ةهقللا باداآلا رات

 هيلع قلطي نا دارا ام ضعب ققحي رخآ ماب همسي مو « تسرهفلا » هباتحص

 بادا رات ىفاوقلا برعلا نا : لاقل فنا ولو .لضافلا انيئاك ةريضح

 ناك نا م . عوضوملا اذه لاعب ىفي ًاباتك فاؤي نا ثحابلل ليسيام« مهناسل

 - ! برغلا لهاىلع ,رححنا اذاملفءلضفلا اذ برعال رقا دق هترضح

 عوشوملا ههجنم تسربفلا باتكلضغت فياأت نامورلاو نانويللزا مميوهو

 ندم مذخأت مالك نم هلوق دنطا ال نحتو .٠ هيلع مالكلا بطق رودي ىذلا

 : هلع اذهو 16ص هءاتكىف وه هلاقام ًادهاش ان بةكح لبءباغالا نيفلؤملا

 اذهىف نولعاف نحام وحن ىلع اهمولعو اهعادآ خيبات تنود ىتلا تالا مدقاو »

 اهوبويو اهومسقوباتك ريغمبنغل بادآ عيدان ىف اوفلا دقف نانويلا باتكلا

 تاغللا نم ةغللكب ادآ مثء:هينيتاللا "هذللا بادآىف نورخآ فلأو .اهودقتلا 5

 ىف فيلأتلا ىلا مالا قبسا برعلا نكي مل اذا« ... "هبحلا «يروالا

 . عوضوملا اذه
 هذه ميسفلا برعلا ىلع ركنا نا أطبا ام ناديز ىدنفا ىجرج نا ىلع

 هيلاتلا ةحفصلا ىف لاق دقلف . هتءدقم لوا ىف مهمل اهنينا دق ناك ىتلا "هيزملا

 اهلاثماو بتكلا هذه نا ىلع ه : هفرح اذهأم ( ع ص ىف ىا ) لوالا هلاقم

 بادآ سردل "هيساسالا دخلا نم دعت ( , وحنو تروفلاك برعلا بتك ىا )

 اذهو « ٠ مويلا خعراتلإب دارملا ىنملاب اهل اخرا ىمست نا حصيال اهتكلو,"هللا

 ةقباسلا ةحفصلاف لاق ام لو ال نإ هب ردجالا ناك مث نمو . هنيعقحلا وه

 ٠ ضقانتلاو داضتلا :هأار هنم مشي امم

٠ 
00 

 ىلع كلذل قفتيو * نيقيلاىلا حبجرتلا نم فلؤملا ةريضح لقتنيام ًاريثك

 ىمس ميدتلا نبا نا ميزلا اذهل ديفا
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 ةيسرملا ةغللا باذآ عدا باتك دقن 04

 وا بايترالا ضرعمىف هبأر وا هركف ضرعب لوا ادبي : ىهو ةروصلا هذه
 ىح و, ظافلالا نم ايش ضرس هديعية م لك ىلعو ارايم هرركيمت ؛ حبيج ملا

 رمال ىتح كلذ لعطب لازيالمأ ؛ هيحجرالا ىلع لدن ىتلا تاودالا ضعب اهنع

 حج رالا لوعدقو الا تاحفص عضبإ نا دون انكامو.برر ىندا هبوشي ال انيق

 ةريضح ىف للا اذه ىرأ ىف صخالابو«خرؤملاب ردجتال اذه ذا.لضافلا انت

 الثمبتاكللا ىرت كناف . ىبدومح ةلود ةلئم هاك« ريطخ نأش اف ىتاا رومالا
 بهذدتو : ةسرع اهلا ( ؛ :31)« مالسالا لبق برعلا » هباتكىف حجدا

 ةينرص تناك اهلا ىا ؛نييرثالاو نيخرؤملا رابك نم :هعامج هيلابهذ ام ىلا اهف

 ةلود لوا اهدعو لب : نأسالا ة ع املا ىلا اذه هءاتكىف لقتلا مت لسالا

 .ىلوالا ”هيلهالا لود ردسف اهلمج لإ ال ؛ميدقلا ريصعلا ىف ترهظ :هيبرع

 ١ . ىأرلا ىف ًاروهتو مكحلايف ًاعرست كلذ ىف نا مرج الف
 ءهيلاان رئااكءراجنلا ىب ع« ىبروناىلا اوبهذ نيئحابلانم ”هفئاط نا 3

 ىبرع موق كله نوكي نا نيب نكل : ىنمملا اذهب دتملا هيبرع هتلود ناو

 نم هتقوسو هتبعر عييجو مهن لع هتاود نالو«هتلود نوكتنا نيبو ؛ تداملا

 لسا نم اوسيل ًاكولم ههملا اذهىف ىرت نوال فيك . ىهاظ نوب برعلا

 ةهيسنجم نوعباتلا سنع نا نودب مهتيعد نوسوي كنذ عم معو ؛ ميكولم
 بناجا كولم ًاضيا رأ مل وا؛"همور شرع ىلع سلج ًايبرع كام رن ملا . مهمعوبتم
 تبئلنا بسانملا نم ىرئالف هيلعو : برعلا دالب ىلع اومكح رصنعلا ىناتخم

 ةغللا بادا خعراتىف دهعلا كلذ هنا لخدتو هبرعلا لودلا نيب ىبرومح ةلود

 عضو ىتلا « ةهيشرقلا ةغالا هذه نم اهنا نيم. نا نكمي ام كنه سيلو ةيبرعل'
 «مالسالا لبق برعلا» باتك ىف ام ىتا ىتلا ةلدالاف . أهلجا نم هاتك بتاكلا

 . ةهفزاجللابابنم هيف مكسحلا لازب ال ذا : هيلع درال ًامطق ىأرلا 'ذه عطقتالا

 ««بيرتسي نأ نودب برع مه ىبرو» اهب نإ ريخالاف حرصءلا اماو
 تافللانا : هدارطتسا نسحلامتو ه:وه اذهو عال صوف هترابع صن نم صهاظف

 ( ”«روشالا ) لباب هما بارمالاب اهنم صتخا امترتك ىلع :هيدقلا هيماسلا

 نيرباروملاو برعاا لصا ةدحو ىلعةلدالانم كلذ ذخؤيو ؛ةهيبرعلا ”هغللاو

00091 



 هو ةيبرملا ةفالا بادآ خعررات باتك دقن

 نويباروملارضحتف ؛ ًابرعم ًادحاوأنال نوملكت ةدحاو هما اتناك نيتمالاناو

 ءاغرلاىلااونكراو نوساروملا ندهاملف ”هقلامعأا

 دسعإ برعلا باسااك . ةشوقنملا مهتاباتكىف ىتبو ماس نم بارعالا بهذ

 نإيرسلا,م* هبرعم ريغ اهتفل هما نييلبالااياَش نمأشنف «مهتغا دييقتو مهلودمابق

 رسصمو ماشلا ”هماع مهومهمالك نوبرعيال ماوقا برعلا نم ًاشناك ؛ ناداكلاو

 مو ؛ ”هيداب برعلا لظو

 .ءاع ةونرعي ةةيدايلاف مهدادجا نكو ؛ برعلا دالب نء اهريغو

 «.راثملانمأ ددجلا كل_نمهزال هيتكيامىف ددجلاريسينا فاؤملل دون نحت

59 2 

 لاججالا ىلع ه ةهيبرملا :هقللانا هلوق روهتلاىلا امن ىتلا هلارآ نمو

 :غا دارا هنا ىف نظن نأ ىلع اناممي اذه هلوقف «. ملاعلا تاغل رئاس بادآ

 نسهذ نع ىني همالكول# نكلإ . هباتك ردسيف هيلع حاطسااام ريغ بادآلاب

 ءانلا ىف امادآ اوعضو نيذلا نال » : كلذدم؛ لوم هنال ؛ رخآ ىنعم 'ىراقلا

 مهيفو ةةيمالسالاةلودلا وا مالسالا مهعمح ىتش ميانم طالخا ىمالشالا ندَقلا
 اودفلاو ىبرعلا رعشلا اومظنو اوبرعت مبلكو ... ىكرتلاو ىسرافلاو ىبرعلا

 بيس هيبرعلا هقالا بادا توتحاف ... وحنلاو بدالاىف :هيبرعلا بتكلا
 ايف اولخداو ؛ عئاتصااو بادآلاو قالخالا تاتشو حئارقلا نساحا ىلع كت

 ب. ليعتوا دصق نودب ”هيلصالا مهئنسلا بيلاسا نأ

 اريثك دنمالىتلا تاحالطسالاضءبو ظافلالا ضب اولخدا مهنا ءا.:

 لاجالاهجو ىلعةسرعلانا:لوشننا رسجتال اذهلو « مهاومأو ءانفنع

 نم ةينامورلاو ةينانويلاو ةيتيركستسلا تاغالاف . ملاعلا تاعأ باد' ىنغا

 رام ددع ركشي الا ءانبالا نم امناضحاىفتمجحو ء اهبفانكا تعنت 20. ذغللا

 ةراتك 'ىث هسدالا راثالا نم تقباو . مهرسصنعو مهتبنمو هاشم فالتخاو

 مالا اذه ىنح فيك مهفا الو.نوع ارمسفنا ضراعت نا ةهيبرعلا لاب ٠٠ رابممال

 . ةمالعلا يتاكلاذ .- لع

 ايؤرلا ريبعتو "هسارفلاو:هقايقلاو "هقارملاو هنامكلا لمج هنا هماهوا نمو
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 ةيبرعلا ةغالا بادآ مران باتك دن 0

 ىتأا مولسعلا نم ( ١4٠  ؟مل/ ص )اهريغو لمرلا طخو ريطلا رجزو
 نال . كلذك مالا سلو . « :همييطلا ءاروام » ماب ءاململا اهيلع حلطسا
 "هيوسنرفلابو « ةيرمسسلا وا "هيفألا مولعلا ماب فرعت , اهدع ىتلا مولعلا هذه
 دفافممم دهفات ناتو عت ننع ”ةميطلا ءآ رو ام مولع اماووععمنعد هممت 168
 ؛ مالكلا لع وا توهاللا معو هطباوضو ملاعلا ننس ملعو سفنلا لع لمشت اهئاق
 . هيلع حدي امم سيل موقلا حاطصم نع هجورخف هيلعو

 ىف انتينا دقو ٠«(م»ب ص) ًاينرسصت ناك سدق ىثعا ىثعالانا هماهوا نمو
 نكي مل روك ذملا يماسشلا نا خا هذه نع( (مود-ه4ص) ىلوالا ”هنسلا
 ىراصت نم هذخا « هينارسصألا نم 5 لارا ىف ناك اماو مهنيا اينارصن

 ىا برعلا ءامهد نيد ىلع قب لب« رمت هنكل ؛ مهل ملا هددرتل ةريحلا
 ”ىث نيدب نيد-تلاو « 'ىث نايدالا نم نيد ءآرا ضسعب ذخاف « :* شاول
 .رخآ

 نم ضعب ركذ هناف « "هيلهاطلا ىف ءاسنلا نع همالك بايلا اذه ىف دمي اممو
 ةهيلهاجلا ءاسن عيمج ىلعنساحلا كالت قلطا مث . دماحمو بقانمو لاصخي نربتشا

 نا ال همالك دع نا فاؤلاب نه ناكف . فاصنالا نم كلذ ىرن الف
 ليبق نريخم نك "هيلهاجلا ءاسن نم ًاريثك نا الثم لوي ناكول هنا ىا ؛هقلطي
 ىف بلاغلا نا ىلع » : هلوق نكلل . رابغ لك نم ًابلاخ ريالا ناكل . جاوزلا
 ةهقيقح فلات ىذلا ءالكلا ن٠ « جاوزلا لبق نيم نأ ةهيلهاجلا ءاسن

 . لاخلا

 ترهتشا تابياخ ةيلهاجلا ىف ناكو :(4ص) هلوق ءركذ ام بيغ نمو
 ىردن الو .ءاءسياح تب ”هعمحو ( اذك ) ءاقرزلا ىهو سلا تذب دنه نوم

 سورعلا جانىف لاق ءاقرزلا ريغ هسا تينا حسالاو مالكلا اذه لشن نم

 ورعم دايانملجر: سباح نإ سكلا(وهو)مغلاب ( سكلا ) : سس ةداميف
 ءةحاصفلاب ةفور عه تناكو لاثمالا امنع تءاج ىتلا ةهيدايالا سلا تنيدنهوبا وهو

 نيسلاب « صخو سسخ هيف لاقي: ىبارمالا نا رداونت ىفو . ديدد نبا هله

 سا نب سخ وهو « داعلاو :دوسالا دع وبا كاقو
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 0 3 لا ةغللا بادآ حيران باتك دقن

 هلم . قيلامعاا نم ( سخلاةنبا ىا ) ىه وا . نيسلاب سخلا الا هيف زوجي ال

 ؟حاصفلا نم اهاتلكو ءىدابالا سياح تن ةعش عه ةهيدايالاو . ىبارعالا نا

 . دانا ى نه ىمو « ةدحاو ةحاصفلاب ةروهتملا سلا :هنبا نا باوملاو

 تنب املا : لاق نمو . همج : ليقو . دنع : ليقف . اممسا ىف فاتخاو

 نبا نع انخيش لو . دحاو ريغ هققح اء اهدج ىلا اهسن دقف ء سباح
 ”هنباو « صخلا تذإ "هميكح < برملا نم ةأىمال لاَ هنا : قرفلا ىف ديسلا

 ..ا.«لمأتف .ابمساىف ىالتخالاو .ةعحاو جيم امنا ىلع كلدي اذهف .سنخلا

 «سيدج ند ةأرما : "هماهلا ءاةرز :٠ قرز ةمام ىف ءاقرزلا نع لاقو

 ظحابلا ركذو ٠ بيبح نبا هناق . هللا ةهتالع ةريسم نم '*ىشلا رصبلا تناكو
 ء ايزلاتناكو « ءاقرز ىه تناكو زمع يمس“ نو . دلع نا نامقل تانم نم اهنا
 مان مقرر

 هنا حجرف ..ا رعشلا نم هربخ انيلا لصو نم لوأ هركذ .هماعوا نمو

 ىلع رسجم ال برعلا عادات ىلع فقاولاو . ىدجلالا طبقلو ىدجلالا داؤد وب"
 رامشالا نه برعلا عضو ىف الءءرعش انبلالصو ىذقا لوالا ىماشلا مسا ركذ

 ىناو . مرصع مهرعش قفقاويالءنيمدقالا نم _لاجر ىلا :هيوسنملا ء ةلمتفملا

 «ثحبلا اذهل ضرعتلا نم ىلواءلوالا ىعاشلا مما لهجم عرصتلا نا ىرا
 .٠ مهمالك نم انيلا ىهننا ىذلا هجولا ىلع هدقع لحن ال ىذلا

 ( دجت رايد ىف ىا ) ايفو ( 58 ص ) ه:هلوق ءرغلا اذه ىلع ىوطني امو
 الا لايجالا ىدام دعب ةةحيصقلا ةهينرملا تيثلأ مل ىذلا ( اذك ) داكع لبج

 ىف داكع ليج لمج هلا مالكلا اذه ىف ىو لوا: انلق -. ءا« . هلها نيب

 لبج دج رايد ىف سيلوءركذي نا نم ربهسما وهو . نملإب هلا حصالاو . دمت
 ىف هحاصقلا ظفح ركذ اودارا اذا برعاا نا نع الضف اذه . مالا اذه

 ىناثلا مهولاو .نملا دالب ىف هنا هنع !ولاقوءداكع لبج اورك ذءمهدالب نم ديب

 نم اهلاوز دمبءتهحاصقلا مينق تي نمي مدحو لبحلا اذه باحصا لمج هلا

 ةهاص ون :مهمءنيرخآ ًاسانا كانهنا باوصلاو ؛برعلا ةريزج ناكس رئاس

 نب لهاك ن ةهاس ون : ل ه ك ةدام ىف جاتلا بحاص لاق . نويلهاكلا وا
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 ةيبرعلا ةغللا بادآ حران باتك دقن ه8

 « ءاملا رسكب نويلهاكلا مهل لاعبو «ةليبق :ليذه نب دعس نب ميت نب ثرحلا
 . لهاكي ل هاك ن م لعقلاب ىمس" هناك « ءابلا حتشب لهاك : اذكه ىثقولا هدبقو

 : لاق . برعلا حصفا مهو . ىناوجلا نبال :همدقملا فو ؛ ضورلا ىفاذك

 ييفتلاو نحالا نم ”هملاسلا "هقالا ىلع نآآلا ىلا نوميق» مهنم ًانطن نا ىقلبو
 .« داسفلاو

 ىف لاق . نيمق رصن وا رصن نيمف مهن نيذلا ءاحصفلا برعلا نمو
 نب ثرحلا نب نيعق وهوءدسأ نم نطب : ريبزك نيعآ : ن عق ةدام ىف جاتلا

 :لاقف ؟ حصقا برعلا ئا : .املعلا ضعب لثسو . دسا نبا نادود نب "هيلع

 .م16 رصن نيعق وا نيعق رصن
 هيارل ًامسدو ء برعلا حسصقا دج لها ىلا بسن بتاكلا ةرضح نا مث

 نأك تاورسلا لها ركذ مث . ىارلا اذه أطخ تيأر دقو . داكع لوا ركذ
 امثكةماهت ىلع ”هلطم لبجا اهنا لاحلاو؛دجم نم (لبجا ”هثالث و) تاؤرسلا

 نا ىف هيار طقس دقف هيلعو . دجت رايد ىلا اهنمءذه ىلا برقا ىهفءنعلا ىلب

 ةحصلاضعب حسم ىارلا اذهناءعن . قباسلا دهملايف برعلا حصقا دج لها

 « كلذ ىلا هتبسسن زوجي ال « رصعلا اذه ىف بسن امزا الا . دهعلا اذه ىف

 . نكملاو
 ينادمبلا هركذ ام وهء"هيبرعلا ةهغللا "ةحاصق مست ىف ءاج لصق نسحاؤ

 باباا اذه ىف ةداجالا لك دانا هنافء4#1 ص « برعلا ةريزج ”هفصد هءاتك ىف

 . عجاريلق

 ذخوبو ه:: لاق 178ص ىف هبتك امانيناك ءارقتساو لالدتسا بيرغ نمو

 «ريقاقملاو ضارمالاو للعلا .ةمسا نم مالسالا لبق ةيبرعلا "هغللا وح ام

 اوقرمع مهنا » لاق ولف « اهجاعمو ضارمالا نم ًاريثك اوف رع برعلا نا
 « رابغ همالك ىلع ناك امل « اهتاممو ه ديزي نا نودي « ضارمالا نم ًاريثك
 ءامسا بلغا فرعن انمي نحت ذا , لالدتسالا دسفاف "هملكلا هذه داز نكل

 ءاايسشا ةدع ءامسا فرعن كلذكو . اههطاعأ فك فرمن نا نود ضارمالا

 . يبفلا اهفرعي اك اهتقيقح فرن الو ىرخا
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 55 ةيسرعلا ةغالا بادا بانك عرا دع

 ةوق اهنود للطي كسو «"هيلصالا قئاقألا للع لم نابحالا ضعب ىفو

 بابساو» : همالك اذهو تاقدارتملا ةرثك بابسا ىف لاق ام كلذ نم . ًاءانقاو

 ١ ىف تافدارتملا ة اهلا ناورحلا ء مسا نم ًاريثك نا : اهنم ةديدع "هب 9

 نوكي دقو ... ىرخا "هفل نع ذوخأ» اهضءبو « ًءامسا تراص < توما

 اذه ىلع ةلالدلل ىرخا تاناويح هامسا ةرامتسا تافدارتملا ةدايز ىف بدسلا

 ببسلا ركذ لمها دقو : انق ١

 فرع اذا ىئالفلا 'ىشلا نةءلئاقلا فالتخا وهو تافدارتملا هذمل ىلصالا

 برعلا عمج املف . اهرواجت :هليق دنع رخآ مماب فرعي وهف موق دنع م

 اهوبسنب نا نودي اهترثك ىلع ظافلالا كلت اوتينا ”هنالاتادرفم مالسالا ردص ىف

 ٠ تافدارتملا ترثكف ام ملكتلا ىتلإ :هليبقلا ىلا

 ىناعملاب دجوت ال ظافلالا هذه ناف . ةبرعلا ىف دادضالاف لوقلا كاذكو

 هعئابط ضعب نع ام نوذكتي ناو.ملا

 وءمنم ةةعاضتدغل ىف ىنمع ىف امئاو ةدحاولا ة لا هفلىف ةداضتملا

  «دمت» فرح الثءلمعتسا ىتا ةليبقلاناىا .ىرخا ”هفئاط ”هغليف

 نود ىمع ىف امو . مهافتلا ىئتما الاو . ماق ىعي ضبا همت

 لثم لوقنو .  مهشيواودو مهمةك ىف موسقلا هتيلا 5 ٠ ىرخا نود ةليق

 نوككت نا الا مهللا «٠ ةريثكلاا ظافلالا ىف كلذ

 بأ وا ء ةهيزاحم وا < عضولا
 .ركذ كا

 نا هو ص ىف همز: الع هقئاون ال ىتاا لاوقالا نمو

 ريك ىف برعلا هاضت :هما

 و نانويلا ءارعش ىلع فوقولا

 ام عوضوملا اذه

 ملا فقي مل هتريغح نا نظنف «. ءارعشلاو رمشل
 ىف علاطلف . مهنيواود ددعو مهددعو نامور

 . رسمملا اذه ىف ءاملعلا هب
 ىلاشنالا بولسالا اما : ( ١94 ص) هلوق بالا اذه تحت لخدي امو

 نيدلهاشلا ءاشنا نم انلصو ام نال « هباسا ىذلا ريضتلا رادقم نيرعت اننل كم الق

 ٠ هلاح ىلسع ىَه هنا بلاغاف « نامكلا عج الا ”هيمالسا هفيس نم ولخم ال

 « . ىزئااو ايرثلا نيب قرفلاك نا بولسا نيبو هب قرفلاو
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 ةينرعلا ةفللا بادا خرا باتك ده 3

 ءديريام فالخم هريمآ مت هلا : لوقت هلث!امذه ىف هيأر دقتن نا لبقو

 ىزثلإب ناهكلا عجس هبشي نا داراوءمحسو عجس نيب.قرفلا نيم نا دارا هنال

 ناكف . ىزنلاو ايرثلا نيب قرسفلاك لاقو هببشتلا سكمق ءايزنلاب نآ رقلا عجسو
 ىلا "هعجار همالكىف ايزثلا نال « . ايرثلاو ىرثلا نيب » لوَسو سكعي نا بجيب
 نا رقلاوهو ريخالا هبشملا ىلأ "همجار ىزتلاوءنابكلا مجس وهو لوالا هبشملا

 . همارم قالخم ةمالك اخ
 قف عقو ام رثكا ناهكلا مالك ىف عقو ريغتلا نا : لو كالذ اني دق ذاو

 كاومالا نام الو ثيداحالا نم سبل ناهكللا مالك نال ١ : بابسال .ريغ
 نال + . اب تءاجىتلا ا اهيلع صرح ىنح«لاثمالا ىرجم "هيرراجلا

 لحت مل هنا نظت فيكو ناهكلا عحس :

 نودزاهكلا عجسنال مرد عش ءارمشلاملظت نب م ةاورلا ريغ دفوءربغلا هب
 .هلبق تنود اهناف ”هياهاجلا راعشاو ثيداحالا فال «ةرجهلا نا م ثأاثاازرقلاىف

 « ناببكلا عجس ريقحتف ةهياف مالسالا ردصوف مهباتكو برعلا ةاورا نال"
 لوحي تامجسملا ءذهضعب لوطنال "6 ."هيرز ةلحب ءزارب اوء:ةكاكرلاىلا هتبسنوإ
 ماسقملا قيضي ىتلا بابسالاو للعلا نم كلذ ريغ ىلا . اهفورحت اهظفح نول

 . ااميتسا نود

 ىئالسالا حتفلا دنع :هيولعلاق رسشلا ةلاح ( ؟19ىلا ٠١ ص 1 ١

 مسج سرادمو سرفلا "كام بادآ مث « ماشلاو رصم ىف مورلا بادآ ركذف
 بااكلإ ا_ثه لز دقو « نيييصنو اهرلا سرادم ركذل ضرعتي موءدالبلا هدم

 اذهل عضو دقو «تهيلاثلا هباتك هعبط ىف اها ضرعتي نا دعب الا«رفتفت ال ةلذ

 ةفقاسا سيئ رءريشى دا ديسلا فياان اهتاج نموءةديدع بتكو لئاسد ثحبلإ

 ةهسعبطملا ىف عبط « ةريهشلا نيب

 ةهحفص»# ىف باتك وهو 1.٠0 هنس توريب ىفنييعوسيلاا ٠ابآلا :هيكيلوثاكلم
 . ةةسافتلا ”هباق نح

 ىف هيلا اوغلب ام ددؤسلاو زعلا نم برعلا غلب ملو » : #3١ ص ىف لاقو

 نو « ( :هبومالا ) ةلودلا هذه مايا

 1 هسردم » : همساو «نادلكلا ىلع درع.

 نمو لوقا اذه نم بحملا لك ىْعَم
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 3 ادآ خيرات با

 لهف . اذه همالك ىلدشي رصع ىاو ءددؤسلا اذهو زعلا اذهب ديرب اف . هللاق

 ندقلا ىف مهلافياوءمهددؤ نوع مهنعو«مهتراضحو«نييريملا دهع لمشي ىرت
 ىلا عجري اذههمالك له ممن نا بحت انك ؟نييسابملا دهع لمشإ وا ؟ ةراشحلاو
 . كلذ دعب مكحلا زوجيل . هدعب ام: ىلا ما*نييوهالا ريصع لبق اه

 ؟”؟و ص هلوق باتكلا نم نيريثك ءآرآ قئاوت ىتلا "هلئافلا هلار' نمو
 « "فلا داسق ىلا طد طالتخالاو , مجاعالاب طالتخالا ىلا تعد حوتفلا نا

 نوبرمي مالسالا روهظ دنع برعلا ناكو . باىعالا نولمهي سانلا حبصاف
 ناف «نيبرمتملاو ىلاوملا نم مهطلاخنم الا -.نآ رقلا ىف ام وحن ىلع مهمالك
 ىلع ةلدا انلو : انلق «  . بارعالا نوئطخ ىبلا مايا ىف ىتح اوناك ءالؤه
 دالب مهتريزج ةرواجمةلواطتم رصعاب مالسالا لبق جامالا اوطلاخ برعلا نا
 . مهريغو“ نيببرصملاو «نييقيتفلاو ءنيينادلكلاوءنييروشالاو «دنهلاوءسرفلا
 . كلذ ىلع دهاش ريخ خراتلاو

 افورعم ناك كءبرعلا لئابق ضعب دنعًافورمم ناك باىعالا لامعا نا مث
 انه سيلو ًاسموب اهب ىتانءةهيلقعو :هيلقت ةلدا انلو . دحاو دهع ىفو هلامعتسا
 .اهركذ لحم

 نايرسلا دنعو ء11نييناربملا دنع تاكرحلانا ىلا » ”997 ص ىف بهذو
 هاء. طقق ثالث ىهك ةيبرعلا ىف اما ءهنيسرغلا نايرسسلا دنعو ءال نييفرعثلا

 نكل . لاق اك ثالث ىهنت بارعالا تاكرح انه تاكرحلاب دارا نا : الق
 كيذك ناك اذاف . بارمالا تاكرح ريغ اهب دارملا نا مالكلا قايس نم ذخوب,
 ةروص ال ىرخالا عبرالاو «هعوضوم روص اهمااهنم ثالث : "هيبرعلاب "/ ىهف
 تاكرملا ركذ بتاكللا ديرينا الا مهالا . ًاموي اهركذل ضرعتن نا دبالو اهل
 ىف لوي هنال4كلذك مالا نا نظنو . باوصلا وه هلاق افءاهروس ”هفورماا
 ميرو « ”هينايرسسلا تاكرحلا نعاددع لقت ال :هيبرعلا تاكرحلاو :  708 ص
 واولا )طقف (ةثالثىا.اذك )ثالث "هيبرملا ىف هينوصلا ف رحالا نكلو؛اهيلع تداز
 تاكرملا ىمو , ريسكلاو حتتفلاو مضلا ىلع ةلالدال اهوراعتساف «ءايلاو فلالاو
 «. 'ىراقلاة طفل ةلامالاومورلا ومامشالاك ةسلتخلا تاكرحلا رئاس اوكرتوءةيسيئرلا
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 قارعأا 3

 الو. باتكلا اذه ىف ءانزأر ام لكدقتل نا اندرا اذا انب لوطي ى
 انتطوم ىفو « ًايأر اهيف ىدبن نا انقفاوب الا ىتا رومالا ضعب هيف نال اهس
 ىف أم لك زاربا نع انمن: ام فورظلاو لاوحالا نم ان طيحي امو انماقمو

 نم ىهف«ةهتبلا حا قفاوبال ؟١1س رخآ ىف الئمروك ذإا همالكن اف . انرطاح
 . روجفلا ىحتو داحلالاو روهتلا بادانم . نيريخالا نيريصملا تاعدتب

 نسحاوه ”هيبرعلا "هغالا بادآ باتك نا : لوقلا اذهباسالك متت اننا ىلع
 نسم الا دحا هنع ىغتسي نا نكمي الو : مويلا اذه ىلا * موقف زربا بانك
 ناوصا نم ضفااو لالضااو لهجلا ىواهم ىلا هب تةذقو © ضارعالا هت

 5 .مالسلاو . ضارمالاو لضفأا

 .هتقوىف ءدقتاتف وو سسيفنلا باتكللا اذهنم ىناثلا ءزجلا انلصو ( هيت )

 قارعلا

 ( هلبقال مبان رز
1 

 هيف حايدالا ٠
 نسم ًاسجردتم لزني نيتارفلا ىداويف ىوجلا طغضلا نا لوقلا قيسدق

 نيرتنا ىلع قفتن "هيروشلا حايدالا داصراو . :هنسلا ”هباصس بونحلا ىلا لامشلا
 ادعام.برغلاىلا فيفط لمءروشالا عيجةدمىف لامشلا نم بهن ج.رلا نا

 ةمساتلا "هجردلا ىف نكلا؛قرعشلا لامشل!ىهتهطعوتملا امتمجوناف طابش روشيف

 ةدوجوملاةدملا لوطءاهمويهتاىه عيرلا هذه ”هصاخلا ”هيزااو . لامشلا نع

 لامشلاو لامشلا ”هببجول ”هفلافع ”هببجو ىف ًاردان يمت ذئنيط ؛لولياو رايا نيب
 1 ٠ ىبرغلا

 ةهيوطرلا

 ءاجمالا ىفو ءهيبوئجيف بطر هنكلءمومعلا هجوب اج قارعلايف ءاوهلا
 ةفض ىلع هبوطرلا ضمب ًاضيا بطر وهو . تاعقنتسملاو حئاطبلا اهيف رثكن ىنلا
 ىزيلكنالا ( لصنقلا لىرحلا رادىف هيوجلا :هيقارملا باحاظحال دقو .ةلجد
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 + قارعلا

 راسو هويام لقا ىناثلا نوناكىف ءاملا را نم ىوحت :هبوطرلا نازيمنا

 وه ءاذه ءاملا راخم طغضق,( هيأ ىري ىذلا طغضلا سابق بجو اءربشالا

 وهو) رواشب ءامراخم طغش نملبلَش ىلعا وهو ءربشلا اذهيف تارئميلم هءو

 و (تارتم.ام ه كانه مثء( همس ) دابأ بوقعي اك «ًاجردتمطغضلا اذه ش

 الو .راوجلا رهنانم دعاصتي را :

 10/غلبي ذئنيحو «قارملا ىف 3

 طغضشو < ًارتميلم ؟.2م كانه غاي ذا«دإآ بوقعي طغض نود وهوءارتميلم

 2١ اذهو؛رذبتلا دتشاو,.' وهلا ةلاح تمظع

 اروهش'رحا وهو«با ربشيل الا هدوعس ىف فب

 ميلو ريسسلا ندع برعم مالكلا اذه بلغا ) ًارتميلع 1و١ موه رواشبإ

 .( سكوكلو

 ًاقباس هتالغيف ةماع ةرظنو هت نحو قارعلا ضرا به

 «تاريدطلا قاع نم اهريغيف همم

1 

 ملام قارعلا صراف هللا عجدق

 25 بريطو ؛ للا بصخو ء شدعلا ةراضغ اهيفذا . تاكريلا لئالجو

 نم. ريما ةهعسو كولمناك اذماو .امتءانص فيطاو ءاهرطءوءابشيدواو
 لدد: مهدتع هلامسا نمو ء نديلاب ايندلا رئاسوعب

 اولاق . ميااقالا عبمج طسوتلاملقالا رمتنارياو * رمشتاربا بافىا « روشاربا
 بمثتاك هبورلاو ركفلا ةهحصب هلها نعت يعشن ءآرآآلا نال كلذب ءوهش امو

 . ماكحالاو بادآآلا فئاطلو مولعلا قئاقدب بلقلا نع
 !بلهافءامل وح نم اماف

 ىراربالو.هش>وم زوافمالو ءاهيإشتقهاوشالو ايف قئاوعال ةلوهسب.روشناربا

 قارعلا نومشإ سراف

 دالب بصخو « جالعلا ةرشابع مهفارطا نولمعت

 ءاسر نء ةدرطملا راهنالاو « :رامءلا لصاوت نع ”هماةنم اهارق نيبو *

 . اهرامثو « اهتالغ عاونا ةزكو ء اترامع فئاكتو اهساكاو اه

 ماسر بيطو . اسماوه ءافصو . انام ةيوذعو + اهراجشا قافتلاو

 :اهرحش لالا ىف ديصااو ربطلا سانجاةراك وءامجا نم طسوتو

 ناديبلا هقاام تئمادق . رحييىف عاسو . فلط ىلع شامو . حان رئاط نم

 ةلجد : نيدفارلا نم هب تصخام م نيفلاعا قئاونو ٠ ءادعالا

 ل اءرستألم تعب ىلع ٠ ؟هيسالو 38 ةئبال . اهافتتكا دقذا .
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 قارعلا 54

 ءاهتابنج ىف امههايه حبستف اهالخدي ىتح«ةدئافزثكيامهلم عف
 ىلا هنجآو ءردك نولسريو ؛ ًائينه هوفص نوذخأيف « اج

 نيغفام عفتني الو « ام نار ىتلا ىضارالا عيمج نع نالفنشي اممالءرحبلا

 .ءانعو ةقشع بيلاودلاو ىلاودلا الا « داوسلا

 ةرساكالاو سرفلا كولم ماياىف همساقلا ىلع ىر# داوسلا تالغ تناكو

 ناكو جارخلا هلها ىلع لمجو هحسم هناف * زوريف نب ذابق كلم ناىملا« مهريغو

 ىت هدرط ديصي ةبامصا نع درغاف , ًاديصتم ًاموب جرخ#لا : كلذىف ببسلا
 "سار دسعقف « هرصب نع همنا ىذلا ديصلا باو « فتلم رجشىف لغو

 لت هيف هنم بيرق ناتسإ ىلا رظاو « ةريك هيرق ةهيبارلا تحت اذاف « هفوشتي

 اسمو زيخت رونن ىلع هفقاو ةأيما اذاو « رجشلا فانصا نمكلذ ريغو نامرو
 ءامامر نم لوانتيل ةرمثم نامر ةرحش ىلا ىصلا ىضءءهنع تلفغ انك ءاها ىبع

 ىح كيذك لزن يقوفتم شا ذخا نم هنكم الو كلذ نم همنتو هفاخ ودعتف

 مولع صق « هعارلا هب قحل اماف . هلك كلذ دهاشإ كلملاو , اهزبخ نم تغرف

 هلجانم ىذلا بيسلا نع اهلأس نم ايلا هجوو * ىصلاو ةأرملا نم هدهاشام
 انناي مو ةصح هيف كلمال تلاقف . نامرلا نم ًائيش لوانتي نا نم اهدلو تمن»
 انيديأبامم لوانتت الو انو نا زوجي الوءانقانعا ىف :هناما ىو « اهضبَش نوذأملا

 . هقح كلا ىفوتسي ىتح ًاثيش

 نا:هتارزول ناقو « ”هيعرلا ىلعو الع :هقرلا هتكرداءكلذ ذابق عمس املف

 نوعوامم مهنال ءمهنا , غ نم مهيدياىف اب «لاحءوسو ءةدشوءةيلب ىنل انمم ”هيعرلا

 لهت « مهنم انقح ذخأي نم مهيلع درب ىتح , كلذ نء ”ىثب عافتنالا نم

 مييلع ةحاسملاب كلملا لمأب 6 من ةارزو ضعي لاقف ؟ مهنع اب جرت ةلبح دنع

 ىدؤيفةلغلا نم كالملا نما ردقبءفاص لك نم بيرج لك مزلي نا صأيو

 ريا جراخم برق ىلع كلذ نوكيو«مممال-غ ىف ميديا قاطتو «هيلا كلذ
 ف ىماف . نيراتمملا نم اهدعبو

 ىلع :هنوؤلاو . "هقفتلا "ةطيطح
 حا ةةيعرلا مازلاو داوسلا ةهح

 هل .قك ىلع ”ةقفنإلاو .

 داوسلا جا رخآ غلبقلاملا تي ىلع كلذ عبج لمجو ؛ تادنربلا حالصاو ءاملا
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 36 قارعلا

 لاوحا تذسكط . ليقاثم مهرد فلافلا نيسحخو فلا فلا "هلام ةهنسلايف
 . ”هيهافرلاو لدما!نم مهلانامل٠ اقبلا لوطب كلملل اوعدوءسانلا

 ءهضرباطلانب رمح هحاسمو ذابق حاسم نيب طرفم فالتخا عقودقو

 نب رم سما : ريبكلا توافتلا اذهىف ةلملا ققحا نا ريغنم هتدجواك هتركذ

 ءهيف ةهياورلاءذه بحاص فلتخم م ءءدح مدهتىذلا داوسلا حس هضر باطلا

 هس ىرقلاو ندملاعضاومو راهنالاو :هيدوالاو لابجلاهنع جرخا نا دعب ناكف

 بيرج ىلعو“« مهارد "عبرا "هطنملا بيرج ىلععضوفءبيرج فلا فلا نيثالثو

 رجشلاو مركلا بيرج ىلعو « مهارد ”هينامث لخنلا بيرج ىلعو *نيمهردريمشلا
 : تاسقبط اهلعجو « ناسنا فلا "لامس ىلع ةهيزجلا متحو « مهارد ”هتس

 ىلفسلاو«ًامهرد نورمشعو هعيراىلعسولاوءًامهرد نوعبراو ةيئامث هيلاعلاةقبطلا

 فلا فلا نيريستعو :هيئامثو فلافلا "هلام داوسلا ىظ , ًامهرد ريشع انما

 ءابجوءمه د فلافلا نيريشعو هسحخو فلافلا نام دايز ءابجو... مهرد

 هفسسععم جاجحلا هابجمث « مهرد فلا ىالآ ةريشمب هنم رثكا ةفادسع هنبا

 نيحالفلا فلساو . طقف مهرد فلا فلا نبرشعو :هينامثءهنوريجو هملظو

 :زيزعلادبع نير لاق. فلافلا ريثع :هتسل لص ء فلا ىفلا ةرامعال

 فلا نيريشعو هميراو فلافلا "هلام هتيبط هبارخ ىلع ىلا عجر دق انااهو

 باطاسانب رمع ”هيابج ىلع نديزالأل تشعناو « ”هفصنلاو لدعلابمههرد فلا

 حبذ نم مهمنف مهدلب بارخ جاجحلاىلا اوكشدق داوسلا لها ناكو . هضر

 : يصاش لاقفءةرامعلا رثكتل رقبلا

 ءرقبلا موسخل الهج مرط  داوسلا بارخ هيلا انوكش

 فلافلاف لا داو_سلا لام :نايل_س نب رفعج نب نمحرلا دنع لاقو

 ةيعراادبنم صقتامو « -هيعرلا ديىف وهفهنم ناطلسلا ديىفامم صاف « مهرد

 . ناطلسلا لام تدبىف وهف

 اودجوف ءاوصحب نا ىماف نيماسملا نيب داوسلا ”همسق رمع دارا ليقو

 لاسقفءكلذ ىف هللا لوسر بادتا رواشف « نيحالفلا نم :هئالث هبيصي لجرلا

 حسق ىراصنالا فينح نب نامع ثعبف.نيملسمال ةدام اون وكي مهعد:هضر ىلع
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 مويلا ةنبا ءامسأ نم 5

 « ارد نيميرأو "هيام نيبام مهسوؤر ىلع عضوو«جارخلا عضوو«ضرالا

 نيملسملا ةهفايش مهلع طرشو ؛ًامهرد رششع ىو « ًامهرد نيرشعو ”هميراو

 ىلع عضوف ءبيرجفلافلانيثالثو "هس داوسلا دجوو ؛«لسعو رينم ًائيشو
 ىعدب مهل اكوكم ناك زيفقلاكلذنا ىتغلب :ديسعوب ا لاق.ًازيفقو ًامهرد بيرج لك
 هللا دبع نب دمحم لاقو : ىجاجحلا موتحلا وهو مدآ نب ىبحي لاقو . ناقرباسلا
 ةقلب « ًاصاخوا ناك ًايماطءداوسلا نم بيرج لكىلع هضر ره عضو:ىقثلا
 ىلعو«ةزفقا ةسمخو مهارد "هس ”هبطرلا بيرج ىلعو « ًازيفقو ًامهرد : ءاملا
 سوؤر ىلعو .٠ لخعلا رك ذي ملو ةزفقا ةريشعو مهارد ةرشع مركلا بيرج
 نب ناَع مثحو . امهرد رشع ى'او نيرسشعو "همبراو نيعبراو *هيناهث لاجرلا

 جارخلا غلب و,تهيزجلاذخال جلع فلانيسمحو فاا'هنامسمح باقر ىلع فينح

 ( ةرابعلا ىف ليلق فرست توقاي نع ها ) . مهرد فلافلا :هلام هتبالو ىف
 ىراصتلا نم نيحالف ”هئالث نيماسملا نم لجر لكلناكهامدهتام ذخؤيف

 نوحالفلاق ارعلا ىراصنناك هيلعو: ."هق.ةا باب نمال طسوتملا ليدعتلا باب نم

 دادقبك رابكلا ندملايف مهنم ناك نم ادعامءنيملسملا قاعضا :هئال؛ ىلع دهعىف“
 ءعورزم بيرج م٠٠26 ءداوسلا ةحاسم تناكو . ةرصبلاو لسوملاو
 اذا نوكحتن ادهداه:© راتكحلاب منرفالا هيمسيام مويلا ىواسي بيرجلاو
 كنئاوا نياف . زعبي نم ررتم 6 ذئموب ”هعورزملا يضارالا ةحاسم

 ءاهجارخو ”هعورزملا نيضرالا كلت ناو؟مويلا اذه ناكس ددع نم ناكسلا
 « منع قماسوءهدحي قباس ىلا ”ىثلك هللا داعا هجارخو دهملا اذه ىضاراو

 ىملح ميهربا ١ ! همركو هلك

 3 وبلا هنأ ءامسا نم

 لسمو ةوصممرتدعم لع "مطعم,
 . بارعالاو برعلا عوبر ضعب فالتخا ىلع مويلا تانب ءامسا انركذ

 ىركشدومع دنسلا ديسلاو ”همالعلا خبشلا ةرضح ريبكلا انذاتسا انركذ دقو

 ندم لويسلا ام ىتأت ىتلا ةدودلا هذه نومسي سرفلا نا :ىسوكآلا ىدنفا
 ىا ) ةدوبعملا "ةملكلا لملف : لاقمت , اةيسراف ىازب «ولاز » جلتلا لابج
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 5 مولا ةئبا ءامسا نم

 دادقب هل تلخد سرفلاتالك نم ًاريثك نافءاهنم ةريفموءاهبنع :هفرحم ( وليلإلا

 «. املصا نع تةرحو

 اذ . "هميدقلا هيسرافلا « لالز ه نع ةلزتم « ولاز » هلكو : نحت انلق

 ةلامالاب اممبتك اذاىنلاءوليلج نع ًاريثك دعرتال ءذهو«« ليلز هتاق اهفلا تام»

 ءامسالو ؛نالدابتتام ًاريثك امهعاونا ىلع ميجلاو ىازلانا لمآ تناو .ولالج تناك

 « ةهيجلاو . راودز ا هلصاو راودلا لسم هسرافلا ىازلاو ملا ةلدابم

 ريثك اهلثمو«ةهيسرافلا ىازلاباهظو,كاهدزا اهلصاو قاهدزالاو .

 ىفلاق : نييوغللا صن نع حضاو اذهف وليلخلاوا ولازلا وه لالزلانا اماو

 ؟هدرييفءاملاىف لءج تاماذا ءهضسا معلا ريغص ناويح : مغلإب لالزلا : جاتلا

 :اذه وه قحلاو. بير ليلعتاا اذهنا : اناق «. ”الالز درايلا ءاملا ىمس هنمو

 ةللحتللا ءاسملاو جولثلا ةريثكلا دالءلاىفو عيبرلا ماياىف رثكت :هينودلا هذهنا

 رخآ بيسهدوربا امناو .هدوجوولا ءاملاةدورب موضعي بسذف .اهف دلوتيف . امنه

 ةوفق ةرحخلا ىف سيلو .ريغال رفصلا تحن ام ىلا ةرارحلا جرد طوقسوهو

 . ةجردلا ءذهىلا ةرارخلا لازنال

 داريءةهيسراف ةهيبرع "هلك لالز : ىنيتاللا ىمرافلا همجممىف سراق لاقو
 ءاملا كلذ ىمسيف «ىفاصلا ءاملاه ركتوءهسنم ريطتمث جلثلاف أشنت ةدود ا

 اسهيف ربط تنام اذاوءاريتك شيعتال ىهو . لالزلا ءاملا ىا « لالز با »

 ةقيقحال قباطم وه ريخالا مالا اذهو : تلق «. حوبذملا هةكرك :ةكرح
 ىلاعجار كلذيف لضفلاو. هباكسمو انيأروف ًانيَه انديزياماذهو . هيف ”هبشال

 . ىسول الا انخيش
 هلفانذإب "هنسسلك دلوتىهو جلثلا ةدود : لالزلا « عطا ناهرب »ىف لاقو

 ةهقهاشلا لابجلا ىف جولتلا مارت دنع

 اةئاس هتلمجو :هباغلا ىلا هتدرب ءاملا ىف تءعضو

 ماما ماما كيذا

 ليلزلا ىا ”هيبرعلاب ًاضياهل لاش كلذكو « الباز » "هيمرالاب لالزلا ءاملاو

 اذا « سأرلا ةروده ءاضي

 « لالزلا ءاما» هنمو « ًاذيذل
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 داقتنالاو ةفراشملا باب 534

 ًاذخا « "هملكلا ءذه عضو ىلع ”هقفتم اهلك تاغللاف . لالزلا ءاملا كلوقك وهو
 . للز ةدامن»

 قوام «ةليللا و : ءاقدصالا دحا انل . ري ذ ام ىلع اضيا اعامصا نمو

 ىلرمغ ف نونطاقلا .برعلا اهمسيو ٠ اش ءاجحلا نم "هيق ريشلا لها "هغلب
 هسيق التت ماللا حتقو « "هسلتحلا نيسلا ةكرحخ « حيليلسو : دادغب

 ءابلا حتقوءتةكرتشم "كر هينا اللا كير و ءةانثملا ءايلا نوكسوءةلاما
 دادقب لها ضعبو . 61!5ءادضلا ىا رخآلاىف ةلدبم ءاحيوتةهيتحتلا ةدحوملا
 هنومسي (تامقتتسملاوا حئاطبلا ىه راوهالاو)ءامل نيد واحلاو راوهإلا ىنكاس نم
 . راوهالا كلتىف ةريثك ضو «هئاذ لزيغم و فيحصتا اهلعلو « هداد لزيمم د

 ءايلا نوكسو.ةلاما هيف ًاحتف همجمملا نيغاا حتفوءمملانوكسب : اهطبض اذهو
 هداد طيسمو . ماللا نوكسو«ةكرتشم ”ةكرحم ىازلا كيرحتو«ةانثملا :هينحتلا
 . اهياق طبضك

 ناسحالاو ليما ءالا ىدسنوءنيريبشلا نيبناكلاىتريضح ركشن ماتا فو

 «لاثإا نعمزعت نإ « لامكلا نال انم عمت ةلذ وا ةوفه لك ىلع انبذي نم لكل

 . لامثملا هدحو وهو

 هيساقي امو رصم رييلوم 5

 ةداظن ىباب رومشملا عونص بوقمي خبشلا لَهءهيلزه :هيليثمت ةهياود »
 .ليثلا ىداويف "هيبرعلا ( حراسملا ) تارئابتلا سسؤموءكلملا ىعاشم ىرصملا
 14٠ ىف ريفصلا نولا عمت 1938 ةةتسءاةيبدالا ”ةميطللاب توريب ىف تعبط

 ىد بيلي تنوكيفلاةروصب تردص دقو . عبطلاو دغاكلا "هنسح ”هحفس
 . فاؤملا ةروصب تمتخو«هياورلا ءذه هيلا تيدها ىذلا ىزارط

 ابحاص اهفلا دقوءىزفملا "هئسح ةهياورلا هذه يل رطل ير
 باوصلا نم ىرث ال انتكلا . مهناسلب اهاوأط مهماهتاو«ماوعلا دئاوع حالصال
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 3 داقتنالاو ظيرقتلا باب
 بتاكلا ىرت امل اهسال . ماقملا اذه ىف عجسلا حبقا امو ؛اهترابع عجحست نا
 فاؤلملا ىلعمذخان امتوءاهب اهلباشو اهتْخا ءازإب اهميقياء”ةملكءارو دجلا لك دجمب

 هلك اماو ءاحيصق هلك همالك لمجمنا اما هيلع ناكف . ىعاعلاب حبصفلا جزم ًاضيا
 امييقسي ناوءهسكمي رخالاو ؛ةرابملا بذهم نيلثمملا دحا لمع نا وأ . ًايءام

 , "هياورلا رخآ ىلا امهتجهلب
 اهتيلح ىهو«ةيلخادلا اهنساحمب ةهمئاق اهتياح ناف«'هياورلا ةلح نم نكي امهمو

 ! ًانسح اهافكو . ”هيقيقحلا

 ءاظلاو داضلا نيب قرفلاىف , ءاضقلا لصف ”؟

 ظوفحم عبطلا قح . دادغب :هبالو تاريرحت مق زي « تزع دمحا رثا»

 نم ةحفص 154 ىف ء18بم هن دادغبيف ردنباشلا "هفدطم ىف تءبط .هيحاصأ

 . ريغصلا نما عطق
 نوطلغيام ًاريثك مهلا ققحت ءدادغبىف هعوبطملا نييقارعلا بتك علاطي نملك

 ؟لوقنامىلع دهاوشلا قدصانم انئالجيو امدئارج ءذهو .ءاظلاو داضلا مسريف
 « نيظفللا نيب نوزيمي ال دادغب لهازا هببسو . قارعلا ىف ميدق .طاغلا اذهو

 مهنأف لسوملا لها سكعب « نيب اطخوهو ءاظلا نوظفلي اكداغلا نوظفليمهف
 ظافلالا عيمج عمجمنا باتكلا اذعيحاس دارا اذهلو . داضااك ءاظلا نوظفلي

 ءةيسرافلاو هيكرتلا"هغللا ىلا اهانعم لقني ونيف رحلانرذم "هيبرعلا'هغللا ف ةدراولا

 عسفانءتاغل ثالثف مجعم نع ةرابع اذا روكذملا باتكلاف . لمعلا ىف داجاف
 نانسم رثكاىهف ”هيعبطلا هطالغااما . هيلع اوصرحيلف ء قارعلا لها عيمج
 ردشباشلاةعبطع, عبط باتكلانا ًاماعكيفكيو . اهركذل ضرمتنالاذهلوءىمحت
 نا اهاسمف . ابل حقتتامىلع عبطلا تادوسم حيحصتب :هيانعلا لك ىنمتال ىتلا

 . قئوملا هللاو مايقلا نسحا اموؤشب موشي نه امل دممأ
 ديحوتلا باتك +

 همحر ورمع نإ لضفملا ىلع ءالما ىذلا وهو مع قداصلا رفعج مامالل د
 . ىلاعت هللا

 ه6 وموت دوعسلا ىبا عراش ىف 'هتماكلا ةساقتلا "هميم ىف ةعبط لك
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 داقتنالاو ةقراشملا باب 7

 ريغصلا نذلا عطش حفص مج ىف ء لس ةهئس :ةيمحلالويمالسا ةداعسلا رادب
 . ناشرغ :هخسذلا :هعقو

 «ىسول الاى دنفاىركشدومم خيشلا انذاتساءتهمالعلا ديسلا ةريضح انادها

 باتكلا اذهو . هركذ تالا ىناثااو . هسا انركذ ىذلااذه « امهلوا : نيباتك
 ردجم « ءارالا مكحم ,ةرابملا نيتم ءىلاعت هتينادحو ىلعةلادلا بتاكللا لجا نم

 هعيطىلع ذخوي هلا الا . هليحرو هلح ىف 'ىرما لك بحاصإ«ًاباتك نوكي ناب
 ءرطسلادعب رطسلاو؛ةلكلادعب ةملكلاءتهقسةماملك لوصفلا لعج عبالعلا نا

 ًاتطوم ”ىراقلاهبف دحم ال ثيم ءةدحاوةرايءهلك باتنكللا نا لال كنا ىت>

 .كانه اهلا رثا الف لصاوفلاوطقتلا اماو . ءادعصلا هيف سفئتيوا هرظن هيف عرب

 تدجوف 497 ص:هلوق كلذ نمءربسإ ريغ ئش هيفق«عبطلا طالغا اماو

 دعبهلوقو . نوزاحلا : حصالاو ٠ هتلكاف نوذاحلا ىمسي ىذلا فذتملا نم ايش

 : رطسا تلال ىف ايا نئاف طلغلا اذ_هو . هللا ءاش نا :حصالاو . هللا ءاشنا :

 اياجبتيم ء هتيقرع اع ىرورس فعاضت : رطس دعب هلوقو . دادقي تاعوبطم

 هيف ع : كلذ لك ىفحسالاو .هنيثآ ام ىلع هللا ًادماح ,هنيحتم
 . ةهيلاث هعبطىف طالغالا هذه حلصت نا ىسعذ «كانه ام رخآ ىلا .هينانآ

 ... هيلع

 ىرب نبا سدقملا ”همالع راصتناو ىريرحلا تاماقم ىلع باشحلا نبا تاكاردتسإ 4

 ىريرحلا نبال

 ريزولا ناغ ىف ةهنلاكلا ةهناتسالاب ( ةهيعبطلا ةةكرششلا ) :هعيطم ىف تعبط

 . ناشرق هنمثو « ريغصلا نّملا عطق نم ص هك ىف . )ميم تهنس
 الا بتاكلا هءلاطو ال  ىوخالا داقتنالا بك لجا نم لياج باتك

 «باشحخلان ا "هجرتب باتكلا ردس دقو . ًاقيقحتو ًاملع ةهيبقملا ءولمم عجربو

 ريغصلا رفساا اذه ىف ام ىلع كماطب ًازيجو الاثم كنودو . ىرب نبا ةهجرتب مث

 : 05 صرف لاق . ريبكلا عفتلا نم

 : (نيرششملاو ”هيداحلا هماقملا ىف ىا )اهيفو»

 « بادلا نبا لاق » < . ًارصاب احلل هيراو
 هدايصنال , ًاريصاب ال مارا : ممأوق ىنءماهقيةح 9 ال نه لاممتسا اذه

 وطخاهتبق 2٠ ءارس
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 فل ةيوغل دئاوف

 توفياليك « ًاديدش المان كلذ 3 هلعاتاو « هايا ىعابنا ىف ىناري اهثل رصاقتا

 احمل ءارا : مملوق نال « ًارصاب ال هيرا:هلوق هيدؤي ال ىنملا اذهو . ىرصب

 5 « ىرب نبا لاقط ٠ ديدش قيدحت ًارظن ىا « ًارصاب
 هعبتاو ء ًارصاقتم هفلخ وطخا ينا دارا هنال , حي ىريرحلانبا مالكو

 اذه ىلع رصاقتلاف . ىاوفبق « ىوطخ 7 هنع لضا الثاءقيدحت ارظن

 . رصاقتملا ريغ نم اًيدحت دشا

 مل نم«سيفنلا بيتكلا اذه ىلع علطيلءهب انينا ةراعلا نيجو دهاش اذه

 . هيلع لوصحلا ىف ىىسيو . هردق قح هردقيل هديب عش

0 

 كييويلا ديعب ؟ ليلبتلا ةوافح

 ليساب سقلا لضافلا بالا ةرضحاهمظن( 8١ اهددعو“ تاسالاة ىماع ةديصق

 سويطانغا رامع ىضفلا "هطيقلا بحاصديع 'هيسانعءىدادغيلا ىنايرسلا ىدوشب

 بحاسص تانسح ديدعت ىف 0 داجا دقو . نايرسلا كريرطب ىناثلا مارفا

 «مظنلاىف هتداجال لوالا : هل موظنملاو ماتانلا بخ ندحتق . هل لها وه ادبملا

 . ةيطفلاو لضفلا ةلحم عئار وهو « رع نم ىلدالا ةل>را ما هغوابل ىناثلاو
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 علم عاص

 «"ادهمهفةيوسن فلا :هملكلا لباقت "هيب رع ”ةظفل نسحالم : مهضعب انلأس

 21ةصتوانع هلك داري ىذلا اموءىزاجللا اهاضميف

 هتاكرحىف رخآلل هحاولا ةاكاحم : وه ىزاجملا "طدتو# ىنمم : الق

 ٠ كحضلا ىلع نيمماسلل وا نيرظاذل المح ءابف ًاغلابم ةاكاحم هلاوقاو

 هوزهلا ةبج ىلع هلوقوا رخآآلا لمف دحاولا حم ناىه : ىرخإ

 دحاولا لمُ ”هياكح وه صمالا : نوبوغالا لاق . « صمالا د هيرملاب اهلباشو

 ءءوزهلا7 ههج ىلع هلوقوا

 ةرابعبو
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 ةيوغل داو 035
 000111 ا ا ا

 اباباقيف ةهكرحلا وا ةراشالاب ليثملا نك اهانممو 3[ذ190© اماو
 . «ةاكاجلا د ةيبرعلاب

 ”كهصحوتارت ., ىاومارتلا » ىنمي « دادقلا هظفل نا فيك: رخآ انلأسو
 . لوسط هقشوا اليطتسم همطق : 'ىنثلا دق : :هفللا بتكىف ءاج : انلق

 ءراخبلاو'"هيابرهكلا وا باودلا اهرجءديدح نم نيطخ ىلع ةرئاسلا ةلجعلاو
 ىلع ىرجت هو اهسال « اليطتسم ًاقش ضرالا قشن اهناك ىئارلا ىنيعل دوصتنا
 مت تناو«نفسلا ىنمج ىراوملا هظفل سايق ىلع ”هملكلاو . ديدح نم ددق
 فورحلاهذه رئاظنو . هيلعتراس ىنءءءاملا ىلع هنيفسلا ترج نم "هقتشم اهنا
 تهلك نيب ىدعملا ىف هسيالم ىتدال دقعي عضولا بابو . :هيبرعلا ىف عك

 . ىرخاو

 ميهربا ملح ةلاقم ىف م. 1:0)ةينوريلارثوكل الجوف ءاج: لاق رخآ انلأسو
 اهف فسيةلاقم ىف (مالقالا تاطةسنم همالك دع و)رخآ لاقود:هصن اًذهامس ومد
 ةرضح ىسنو«( اكريما ضرا ىادقا تنطو ةيملوا ىع ) : اكريما ىلا هلوسو
 !! مئاوسق عبدالا تاوذ نه وه سيلو « طقف نامدقهلو ناسنا هنا بتاكلا
 هذه ةاوهم ىف اوطقس نيذلا باتكلا ن» ريثك لاوقا بتاكلا ركذ مث )
 ) نينعال نويعلا اهنمو تاوفهلا

 ناليقبابلا اذهىف برعلا لاوقا ىلع علط, نا 'ىطخلاب نسحيناك : اناق
 ءاسشنالا لوسساىف اوعربدق نمءباتكسلا هما نه :هعامج ”هئطذعتل ضرعتب
 :لاق ١ : ١68 يهزملاف ىطويسلا ءركذام الا انه امباوج امو . ةهغالبلاو

 فيض:هءامجال مهلوةك. عملا دارملاو دحاولاركذ برعلا ننس نمو »
 مسجلا ركذو . ال فط مكجرخم مث : لاقو . قبض ءالؤه : ىلاعت لاق . ودعو

 نا ؛دحاو دارملاو . "هفئاطنع في نا : ىلاعت لاق . نانثاوا دحاو دارملاو
 . نولسرملا عجري مب ؛ دحاو ىدانملاو . تارجحلا ءآرو نم كنوداني نيذلا

 .  نا لق اهو « امكبولق تنص دقف ؛ مهبلا عجرا : ليلدب ءدحاو وهو

 .ريهظ كلذ دعب ”كتالملاو ًابنج منك ناو : وحن « دحاولا ةهفصب عما "هقسو

 , مادها نونو « راشعا ةمرب : وحن« عمجا ”هفصب نينثالاو دحاولا هفصو

00091 



 001 ةيوغل دئاوف

 نومسي « بسابس ضراو . قالخا ىصيقو ءاتشلا ءاج : لاق . فاذحا لبحو

 : مهلوق نانثالا هب داري ىذلا عملا نمو : لاق .اوعاستال ًايسيس اهنم هع
 . ىطخملل "هيافك صنلا اذهبو « 37 مو كاروا تاذ ايما

 : لاق ذا دوفا "هلك روكذملا رثوكلا بتاك ركناو :روكذملا لئاسلا انلأسو
 مهدنعىه ”هيبدا ةتكنف ) : رخآلا لوقا ةديرحلاىف ءاجو( مس.؟ : سر

 كمالك ) : لوقت كنال « ىثاي لمفلا نالءدبنا : باوصلاو.داقتنالا نم دوفا

 ما.( ىندوطي ) : سيلو ( ىنديف
 : نالفل لاملا دف نم « تدنا » : ةروكذملا ةرابعلاىف دوفاب دارملا : انلق

 دعب هيلايو ةهيواو اهلا دوقىف جاتلا بحاس ركذ دقو . ةدئافلا مسالاو . تين

 ىلع دازم . نيتدا!اىف اهركذ فتصملانال : لاقو . ةدئافلا مسالاو : هلوق

 ىتأيسو . مايا هتيطعا : اناهتدقاو « ءانتقا : ءديفتو هدافتساو هدافاو : مدقتام
 1١ . ”هيواوو هناي ةماكلا نالءديف ىف كلذ ضع

 لامعتساديفالا ىنء تءاج ةديافلا نم دوفالانا ىلع ةلدالا نسحا نمو

 فئصملا ركذولو ١ ( ه.5 : # ): رضق ةدامىف لاق . امل جاتلا بحاس

 الو جاتلا بحاص ةريشلءاباوج كلذب ىفكو « . دوفاناك دحاو لحييف لكلا
 اذه لومتما ءاطعتهيواوو :هيناي "هملكلانا ( دوف » ةدامىف لاقنا دعب امس

 . هيلا بهذامل ًادنس واولاب

 ردح ناك6 أطخامم رثكا ”ىلطخدق « مالقالا تاطقس » ةلاقم بتاكنا ىلع

 . مالسلاو . مالقالا ماما فدهتسيلا لبق رومالا ققح ناب

 : ىف وهو هنع هويبجي نا ءآرقلا نم بلطيو فجتلا ءايدا دحا هلأسي لاؤس
 « "هيببرعلا ”هغللاف ثينأتلا »

 نيدظفللا دسجت اذاملف ًايومم ناكولو  ؟ ىوئمموا ىفل ما وهله

 ١سمإ ناكولو  ؟ ًاركذم رخآلاو ائتنؤ» اهدحا دحاو ىنها نيعوضوملا

 مالا كلذ وهامو  ؟ اهاد_تبال ةدعاقو ءدنع فقوب سابق هللهف اظفل

 . كاذ نود ظفالا اذه ثينأت بجوا ىذلا
 ا مهانيفاو دحا هنع بجي مل ناف « هنع باوجال ربشا :هثالث ةلهم ءأ رقالو

 . نيمملا لاو . بايلا اذهىف هظفحت
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 هرواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو عدا 374

 و
 نالمشاا نبا“

 ىف ديشرلانباىلا ”هءجارلا رئاشعلا نمءرمش بارعا نالعشلا نب ىرون از
 اهودرتساف هيلع اوميهو,لبالا باعحسا ءرثأتف .ريعب فالا "هلالث مهن متفق ء دج

 نالم_ث نبا عجرف ,"هعاج ممارعا نم اولتقو نالءش نبا نيمم اومنغو . هنه

 . ديشرلا نبا يبمالا ىلا ام اولسراو ءهتيار هنم اوذخا دقو“نيئح ىنخم

 لاذه نبا

 عجروريعب هلام مهنم مغو“( تارارسشلا ) ماشلا رئاشع لاذهنب راطذا انغ
 ( ضايرلا نع ) . الاس هب اتصا ىلا ام

 دوعسلا نبا

 دحت لفاوق تءنتماو « دوعلا نباو "كم فيرش نيب نئاغضلا تدتشا

 عنتماو ء فيرعشلا دنع نم دوعسلا نبا دفو عجرو « زاجالا ىلا باهذلا نم

 لكو :هناتسالا ناموقلا كلذب دافا دقو ؛ "هنسلا هذه دج رايد ناكس جحلا نع

 نونظملاف نتفلاءذه ”هموكسملا ممم ناف هيلعو«هتاياغاًاعيتتاراكحلا ىوري امهنم
 قافثالا اذه نم نوكيف . فيرثلا ىلع .آ ىمالا ضمب عم قفتي دوعسلا نبانا

 ( انه ) . ىهدلا نم نيح ذنع هلىهستو لودلاىدج ١ ةسا.-هيلطتاموهونوكي اه

 ديشرلا نبا 54

 بلاطمل نامشقلا اشاب رصان "هسائرب ًادفو "هناتسالاىلا ديشرلا نبا لسرا

 هل ةيرطا قالطاو , ةيدجنلا برعلا دالب نع نيئوعيه لويق : اهنم « ةددعتم

 .اهريغو . نودع. ءانبا قوقحم "هبلاطملاو « قارعلا ىف نيثنالا ةاصعلا بيدأتل
 ناعدفلا ”ه

 مهنم متفق ءلصوملا ءاحتاب نيلزانلا ءرمش ىلءءنطدفلا سيئ رءديهمنبا راظأ

 ( اهنع ) ٠ ًاناس هرايديملا لفقو اشي ناحرف نب لصيفلاهلك ريعب ٠٠"
 ريفضلا 5

 باو صم فارطا ىلع دجت رايد بارعا ضء٠ب اهعمو ريغضاا تراظا
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 07و هرواج امو قارعلا يف رهشلا عئلقو ع دان

 (اهنع). ضراعم نودب اهرايدلا اماتعجرو :هيزلج الاوماو ىعابا تمنغف
 ٠ طايقلا 50

 سراف ىامىف ديبملا سيئر نودمسنب نيسح هممو طابقلا شغرب رافا
 (اهنع ) . هيلا اوراصامب مويلاى لا ربخ تأبملو

 رمشو .ديبم نبا لازل "م
 « ةريزجلاب رمش رئاشع « ةزنعو نامدفلا رئاشع دْئاَق ء ديم نبا لزنتسا

 رمش ىلا ًابجوتم ةوارو "هناع زاتجاو تارفلا رهن ربعو هرئاشعب بفحز دقو

 ( اهنع ) لصوملا ءاحتاىف
 رمش 6

 ركمملانمةقئاط هممو لسوملا فارطاىفءرمش رئاشع سي رءىديملاجرخ

 ( اهنع ) "هيريهالا بئارعشلا ليصحتل
 سيودلا٠ ٠

 ؟هتليقو لاذهن, ميغدلا دف ىعابا ملف ريطم ةليبق سبر «شيودلا !نغ

 جرو« الجر نونال: هناا نم تاق ؛ أمظاا كلها ءا رحصلا ىلا راص املو
 الا تسمجر اهوقاتسسا ىنلا لبالا نالءنيديلا رفص ممعوبريملا مهنه ىَش نع

 (اهنع) . قئاس ندب تيقيذا اهسفنا ءاقلت نم اهباعا
 نودمس دالواو ريفشلا ٠

 وهو. ةريبشلا ”هنايخلاكلت دعب ريفشلا اصينا نودعسلا كب ىمبحت ىبا

 نمالا ل بح ثاكشنا ببسو .ديشرلا نب ةراما رقم« لئاحىلا ليحرلا كشو ىلع

 ىعجح ةريشع نم قاتسا « ريفطلا اشم دحا ء ىحيوض ن.!نا ءرايما دعب

 "هحلاصملا ريفضلا لواحي نآلاو .تاءاس مي ريبزلا نع دعي نطوم نم البا كب

 ٠ هيرم أي اميو ديشرلا نبا ىارىلع كب ىميجع مهلاحاف حاملا
 ءايتوتلاب قاوسالافيقستت +

 ىدارملا ىلع ةدودممبصقلاوىراوبلاو رصحلاب "هفقسم دادنب قاوسا
 ثبلت الف ميشهلا مارطشا مرطضت راناا اهتباصا اذا تكن تما 2

 ىف اهسال دادقب يف قيرحلا رثكي ناك اذهلو . نمزلا نه ليلقىف ًادامر ريصتنا
 (كلزلا ر ءاينوتلاب رصصلا لادباب ثمتهإ ةيدلبلا ناف نآلا اماو .فيصلا مايا
 .قيرألا ريش سانلا نماو :هتسحتسملا ةروصلا ,ذهىلع اهنم ريثك تفقس دفو

 عيع
 هماقملا
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 رواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو خيرات 974

 لسوملا دئارج باجتحا .,31

 .ةيلصو» اهتئالثو زاب هكجو حاجنلاو ىونين ةديرج راظنالا نع تراوت
 ىدنرلا لوسر مالغ خيعلا ةافو.7 +

 وهو . اماع نيتس وحت رمعلا نم هلو زومت ١ ىف انوطبم خبشلا اذه ىفوت
 ”هجهلالا قداص ناكوءتهنس ؟. نء ثكا ذنم قارملا مدق دقوءنطوملا ىدنه

 ةينارعالا لوصالا ىلع ا ملكتلا نحب . اهدراوشو اهدعاوش ًافرامءهيبرعلا

 «ىلبحلا رداقلا دبع عماج ىف دادغب ىف هسيردت لوا ناكو . عنصت وا لمعت نودب

 ءىمجالا بيبح عماج ىف سرد مث"هسيفت تسلا عماجىلا ةنساوحت دعب لقتما مث

 الو ؛( نيجيئدنبلا ) ىلدنم ىلا بهذ هنمو * ىجهجايلا عماج ىلا لوح هنمو

 لعل ايسالو ءنيدلا مولمل افرفتم ناكو . راضألا عماج ىف ًاسردم نيع اهنم مدق
 .تارص ثالث ةناتسالا ىلا لحر دقو . تايضايرلا ضيا نعي ناكو . اهنم مالكلا

 نءو ”هنمدملا هذه ءانبا نم ريفغ مح هيلع جرت دقو ”هعانقلا ىبتنم ىف ناكو
 هذهو تاقيلعتاا ضءب ىوس ًائيش فلؤي مل وهو .  قارعلا ندم نم اهريغ
 نمو هتبلط نم سانلا نم تاقارز هتنفدرضح دقو . تاعورطملا ملاع رأ مل ًاضيا

 . نيراصلا عم هللا نا . مه ريغ نمو هئرامم

 دادقب ىف نيشرالا راعسا عافنرا ل

 نيب ةهيديدألا "كلا دم ىلع تهمس :هموكسملا ناب سائلا عمس نا ذم

 دادغب ىف ىضارالا ىرتشم ىف ريثك دج«ةرصبلاو دادغب نيب مثءبلحو دادغب
 نلعا الو . ةلجد ىتفض ىدحا ىلع ًاعقاو اهنم ناك ام امس الو ء اهرواج امو
 تعقترا اهناكا نا ىتح كالمالاىرتشم ىف :هبغرلاتداز ةلودلا ءاحناف روتسدلا

 «نو_نطولا دوهيلاو ءبناجالا , نيرثش!ا بلغا مويلاو . قامضالا فاعضا

 دهاوشلا ضعب ركذن نا دب الو . ىراصنلا مث نومللملا مه نيعثابلا بلغاو

 : كلذ نم « :هشحافلا رامسالا هذه عاشترا ىلع

 ديسلا ةلحم ىف 1405 ”هئس ىف رفسا ليئاربج تنوكلا ةداعس هارتشا ام

 عم ةريأ 066 "همي ”هعل يم عادذ ه0. هتحاسم ناتسإ وهو“ ىلع ناطلس

 نه عادذلاىف نيمقاد هنم "هءطق ىنتتم ىف نيئغارلاضءبهنم بلط نالاو.تاقفنلا
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 0 رواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو عيدان

 ضرالا كلت همبق نوكتف . عارذلاب تاربا مببلطي عئابااو ؟ فصنو نيتريل ىلا نيتريل

 7 ٠ تاوئس ه لبق هيلع تناك ام فاعضا ”هعبس

 ”هناخ غابدلا ةل-< ىف ًاضوا 1908 هس وحمل ىف ىدنقا نايجيوبق ىرتشا

 امسيب ىبأي وهو ةريل س٠. اهب هل عقدي نالاو . "هينائع ةريل .٠ هميقب
 ةهميقلا ذهب

 نالاو . ةينامثع ةريا م٠٠ ةمش 190م هلس أاهارتشا ضرا . نانشدصل

 درك تحن ىا :هعجويلا ةدارك ىف همقاو ضرالاو . ةريا 18٠6٠ اهب هل عقدي

 . عادذ دبق اهم عي ال ضرالا بحاسو . رودقلا ديشت ثيح اشابلا

 ةلحم ىف ًالاتسب رقاج دوصقم انحوب سقلا ةريضح ىرتشا ؟و.م هند ىفو

 .ةريا#. ٠ مردق غابع و ضعف ًارتم#ه «هلوطء سيرذا ديسلا برش ”هيوازلا

 من6 ةميش ةسقنل ةةيطق امنع مطاقا دقو ةريا 1.٠ غاي ريثلا اذهب عيبق

 تاوئسلا ةدم ىف هناتسب ءانا عم ٠٠#1 عر سقلا ةريضح نوكيف

 . تضم ىتلا عسقلا

 امنهناكام ايسالوءاضيا تفعاضت دقف ”هنيدملا لخاد ىف رودلا نامنا اماو

 . ةةفاصرلا بناج نم ةلجد ”ىطاش ىلع أبن
 ىف وهو :هيديدملا "كسلا :ةطحم عقوم نيبعت ىف نورئالالا ذخا نآالاو

 «”هفاصرلا بناجف عقاولا ءاقباس ”هيناملا لصنق زتراشير راد ءازاب خركللا بناج

 ىرتشا دقو . روصتلا قوفب امب ميمةدارك ىضارا راعسا أف تءنن_ ١ اذهلو

 .٠ كالمالا كلت بالغا نوساملالا

 غلبع باجالا اهارتشاف ةريل م٠٠ ”هيفيسلا "همق تناك : ضايرلا تلاقو

 هردق غلبع بارعالا اهارتشا ةريل 56٠ ةيفسويلا "هميق تناكو . ةريل ٠

 ءاهس فو دادغب ىقرش ىف وه امن كالمالا هذه ريغ كانهو . ةريل ٠٠

 ١ دادقي ىف قئارحلا .5
 ءاهرارضاب وءاملاتتوءاه ما ىف اهلها راس ىح دادغبفف (1) قئارخلا ت

 ماوعلا ظافلانم قيرحلا ىنعي :هقيرحلانال ٠ ”هقيرح ال قيرح عج قئارحلا 0
 “لئافاو ليف مول وق لثم . دراو لئاعق ىلع لمق عجو احصفلا عاضوا نمال
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 نءوف حقاولا نينثالا ةلب قيرح . 2١ : ررثلا اذه ىف اهددع نآلإ كودو
 نإ دوم ةوهق ىف ةهيلاوز وا ةهعاسلا وم رانلا تدش دقو .

 .اموشن نم تاعاس ثالث دعب هطاو . ”هيردصلا ةل< ىف“
 . ةوهقلا برعشم زواحتل مل و

 ىف رهظلا دعب نيتعاسب رهشلا اذه نم ١؟ ىف ةمرطا موب راثلا تيش +
 اهيسناكو , نيراطءلا فو ىف عقاولا جاجدلا ناخ بحاس نيسح الملا ةرج
 قرتحاف ءدغاكلا نماهنم برقبام ىلا اهران ترسسف كانه تقلا« خنت ةهفيقل اياب
 فالاعب» ىلا 88 نماهتممط تفلك.ف اهرواجبام ىلا اهناسل علدلا متهيق امو ناخلا
 . هفلابم غلبملا ىف لعلو . سانلا هلقانتإام ىلع ةريل

 ىلا :هنيكم ) :هحضنملا ىف موسيلا كلذ ةوحض ىف راثأأ ترعتسا
 .ىلإد ىف ىدنفا دوم ضرا ىتست ىتلا ( دادغب لها لوس 6٠ املا ةيمرطوا

 موسيلا تدبصا ىتح“ ماج هنباو سانع نإ ن-> :اهو اهيما ىلواع ترضاف

 تلكاف هير داحلاب املا ىل!رانلا تبد دقو . رطخىف امهمتايح
 .هسرتفتام دجتل نا ىلا مرطضت تيقيوءاهج رخلاراجشاو عوطقملا بطحلا

 ةورعملا ةرواجملا *

 وهو « برحلا ةوضف » ”هلحت راتع راد ىف راثلا تدب راهنلا كلذ ىف 8
 اهادمتن مل امنكلءرذت لو ائيش اف قبت ملوءاهتمرب رادلا تقرتح افءرسصان جاحلا
 ةدقتا ارانلا راوجم خبطملاف عوضوملا بطحلا اوشن بيسو ءرودلا رئاس ىلا
 .«مامطلا

 ةهجرد 48 لظلا ىف هترار> تناكو ) راهناا كلذ ىف اضيا راثلا تيش 7
 ىلا_ها نم ملاص تب ةرهز راد ىف ( موملا عون نه ةراح ةينغ حاير عم
 اهدحو رادلا تقرتحافءهرواحتام ىلا دقوملا نم رانلا ترسسف«ىحتف جاحلا ةلحم
 . اهزواجتنا مو

 جاحلا ماح دقوم ىف رانلا تبش رشلا اذه نم #٠ ىف ىناتاا مويلايف 86
 ءريغوا ماقا بصي ملو ءاقطالا لاجر :همهب اهروق نم تدمحاف ىدنقا لوسر
 ويس لاق ٠ لئاصاو ليصا
 هرملاق ام فالتخاو ء واولاو ءايلا الا
 ةدام ىف جانلا عجار ) ٠ « ةمضلاو

 ا هولي سيل هلا :

 ةرسكلا كلذكو ٠
 * بئالذو بولاذي

 1 واولاو ءال اولا 1
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 و هرواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو خمرا

 . ركذي ررضب هدواجي ام
 هكوهلا ةلاح ريغت ء"0

 م ءاهناوإ ريغ ىف اهتدشل,هنسلا هذه "هفولام ريغ ناريزح ةرارح تناك

 طوسبهو .ىئاط ريغت ثدح زوم رهش لئاوا ىفو . قباسلا ددعلا ىف هانرك ذ

 هيوم جرد مم/ مايالا ضعب ىف ةرارحلا مظعم نك ىتح ةرارحلا ىف بيغ
 .زوكلإماملا صحم ءزومت رح : ىدادغبلا ىناعلا ثلا ذكي بيرغ يما وهو

 «لوالا نيرشت درب اوركذت ىتح ليلا ىف ديدش دربإ سانلا رش لسوملا ىفو
 لابجلا ىف جلث عوقو دربلا اذه بيسو ؛ راهنلا ىف ًاببط ناك ءآوهلا نا الا

 اهفيصءاهئسلا هذه تحبصاف . اهراوجو ركبدايد ىف رام عم لسوملل ةرواجملا

 . نينسلا برغا نمءاهؤاتشو

 ةراثب ىدتفا نومدا 4 ١

 ىدسفا نومدا ريبشلا عرابلا سدنبملا ةرضح رهشلا اذه لئاواىف مدت

 ىرلالامعال ربك ١ ًاسدن,مو اهلل ًاينامع ًابودنم :هيلعلا ةلودلا هتذبع دقو«ةراشب

 حاجنل نيلماملاوءابل نيصاخلاةلودلا ء انبا نم هنال هب رفا نحو . قارملاىف

 ٠ امتعرسو لاغشالا مدع همودَشب لأنو . هيقرتو نطولا
 ديشرلا نبا ريمالا دمتعم 8

 نإا ىدنفا هللا دبع رهشلا اذهنم لوالا عوبسالاىف انترضاح ىلا مدقو

 .ةلودلاو ريمالاةرضحولا ةدئاع رومالءديشرلا اشاب دوعس ريمالا دمتعم« مساج
 نارا 6

 نامرف ريهالا لنا دعب امهسالءنارياىف بارطشالاو :هئتفلا را ندمح

 اسكر ناخناملسريغصلا نبالا:بالل ًافلخ ماقاوءريبكلا هنباو نا دواد امرف

 روك ذملاريمالا ىلا دلولا اذه ىدها لضفلا اذهبًارارقاو . رملكلا رئاشع ىلع

 , ليخلا دايجنم سوؤر مو الغي #”. و ناموت فلا ٠٠ اهنمبق غلبت ةهيده

 ىئوبربلا سوتكس ريمالاو ليسوم روتكدلا ليبالا .1

 «ليسوم سيول ةلاحرلا روتكدلا ليبالا اننرضاحىملا مدقرابا 4 تبسلا راهن
 ىف امهتحار اذخا نا دمإ نموءامرإب نوبرب تيب نم سوتسكس نسنربلا هممو
 رادايملا الا دقو , دادغب ىلامشوت ارفاسءمايا 4 دم اف الوححو ةهئيدللا
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 هرواج امو قارعلا ىف ربشلا عئاقو عبدان 2

 ءامهيترضح مالكنم ذخؤيو . امحاص عم مالكلا فارطا !ذاجتو هلا هذه
 تحبصا اهنا نظي ناكو ءخراتلا ف ةروكذم ىرقو نادلب ءامسا ىلع ارثع امهنا
 ءاجامفلاخت ىتش ًاروما اضيا اقةح دقو . فرعي مسا اهنم قب موءناك ريخ ف
 ناك هنال . ةهيما ىإ خيراتو لطخالا نء.هبتكامىف ىءوسيلا سنمال بالاهي

 نعةررقمقئاقح ًاضياميلع امقو اممو .اهاطيإ ىتلادالبلا لهج نع بتكام بتك
 اهياقوا نيملسملاخعران هياتكىف«ىتاتماك ىلاطيالا سنرربلا اسم دقناك برعلا دالب
 ىلع امقو نيملاسلا نيذه نا هصالخلاو .رايدلا كلت لهجي هنال «نطبل ًارهلظ
 مرفت |نوعضي نبقلا يق رشتسملا ضع هدسفاام حلصتنا اهنأش نم «ةريثك روما
 . معلا "ةيدخ اهنارشم فوسو . هيلع مهام قوف

 ىف بغرمثءتهشيحلاو رصمو جئرفالا رايد باج روكذملا باشلا ىسنربلاو

 مذهل قفارف ءاهبادآ و ءاهدناوعوءاهلئابقوءاهاهاب فرعتيل برعلا عوبر ىف برضلا
 ةهفلب ةريخ ساسنلا مظعا نم وهو ءىوسفلاليسوم روتكدلا ليبالا“هياغلا
 اقفوتف « هنسإ+ ذن» اهلغرضت دق ذاءمهلاوحاو « مهدالبو « مور امو“ برعلا
 ارثعو,ةهيخمراتلا قئاقحلا انودو«دالبلان ايأرام عيج اططخوءءذه امهتاحر ىف
 ٠ ةدئاف مظعا خيراتلاو ملل ةديفم ةريثك مرو تاباتك ىلع

 دهشدقو ءاهلاحنا ىفالتخا ىلع برعلا دالب ىف ةريثك بتكروكذملا ليباللو

 ىف هسفيس نم اهلثمب تايم ىتاا ةركتبللأ رومالانم اهيف ايو ءاهساحمب موقلا هل
 . ثاححالا كلت

 بلح الصب نا لبق اهونغ رمش بارعا نا ءانه ركذن ناؤؤي ها الا

 برعلا دالإ روصم كلذ ةلمج نموءاموسم ناك ام لك امهنم اوذخاو«نيم وس
 «موسيلا ىلا ترفالا اهفرعي ال ةردات تانايل ةعومجوءامق اوطبه ىتلا رادلاو

 رمش خش ىلا لسوم لالا بهذف . عون م١٠ لق ام ىلع اهددع غلب
 كنرق اه. املميق غل انال' ضءيو لاما الا هويهنام لك هنم عجرتساو

 بيرق نعو امملحم الصو دق نيمناسلا ناف مولا اماو . مهيدياب تيم دقف
 نم هب ىلعو اممالس ىلإ رش راثآلان م هيلع ارثعام لعو امهئمالس ىلع هلل دملاف . امهتلحر للا 7
 . امورمض ىلع ةيخيراتلاو ةيملعلا
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 لا ا

 كتي ل

 آم اتحمل ( ملقم لع ليس 14

 اس ا[ سمس لع اج عسانا كجم ل" عانس الا

 ا” تاعاست اطلع بح وص كيوتو طيس لير الرمس

000000 2 
 ياسضصتاتسم تلات مدع ل* للسلم لم اذ

 سلسال لاعب اة تيوس د

 ا لستر ( ةاسام بكيسسرماشرلتع . طتستمست رع

 نست ماسبب ) ان

 000000 00 مثاث

 قتلا ةفرعصيرساد لم نا تسرتاسج روصو ل

 داس ريتا نلميبأ دج 3

 (ططصمسل حللت رروتع تت دورنا نسأ# 3

 6 بر < ةرادا ىف عاس برملا ةذا ةلحم ةرادا ىف ءاس

 برعلا ةفا نع ىلوالا ةئسلا
 غاري لفط عوسيل ديمتاا ينك

 فيأان ) دادق الو عربات

 . دادغب معرأل ىف دارا زوفلا

 ٠ يود رقلاب ( اديش ىدتفا

 ١ لوالا ساركلا

 600 941 اناللا



2 
 انما

 طظمورم ]و لترصعالوو لعم طورعم ©ورجومم لع 01 «عمزتم اناا

 هه: خمؤ>
 مقلوعإمم» يح عك لع 2, قممعامعع ! "أت ( لا

 نلتلعمتتا
 لدزئمماممم - 0تمدصغ : 1عقوطنس آن علل

 مططممطعمأغ مماسع ظدعلمل كن فمص 71ه ن6أ ١
 9 + 16م مويق لع !اهمرودع معوطع 91
 < كايوموم» 126

 طوترع لين 2( يمنع ظفعلادعار 4 ريهام طقصلال»ب

 لا راح ةطهسموم 21550
 نايدطمالل

 دلو: 11, ماذا 191

 نايسنو وهس كاردتسا ”إ
 :ةروصلا,ذه ىلع ًاوهس مسد تي ددعلا اذهام ردمعلا هدا ءتلايف

 كوخا قارف اذا نوه الك اهيجبف نيه كتخا قارفا
 :وه دمع ريغ ىلع طق تب ايفو ( كيخا قارق ): «اوسو
 كيداو ىف نيجي الا رفع اوار ام د نيذلا بذك
 ,ناكت؟ رسيلاو : تيلااذه د. بقونو

 0 اناللاا/ع851 7”



 نيلس رملا نييل مركلا ءابالادبب

 لمركلا ىدام ساتسنا بالا : اهزايتما بحاص

2 
 ىليجدلا مظاك لوؤسلا اهريدم

 فصنو ىدجب : اهتيالوو دادغب ىف اهكا شا لدي

 تاكن رف "همست : ناسالا :هيبرعلا رايدلا فو

 كرف رسشع انما : ”هيئجالا رايدلا ىفو

 متو كنرف جراخلا فو غاص شورق 4 د'دغبيف ددعلا نم

 ١ق1؟ لولا نع م ددملا

 دادغب ىف  بادآآلا ”ةءطم ىف تعط
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 ءريكا يك

 مع يخامبر ما

3 

311 

 اناللاا/عقكا]ا/ 0 الا عات

 نري
0001 

 مل ( ىببشلا - رقاب دمحل ةديصق ) . فحسصلا

 مك ىدقا ىملح ميهرإال مآ ماو دادغب نيب ”هنطاقلا رئاشعلا

 24 « جم » بيدالل برغلاو برعلا رايد ىف ةرايطلا
 لنا ليجدلا ىدنفا مظاكخيشال قارعلا ىف نفسلا

 1٠١4 ىناليكلاىدتفاهللا ضيف نيدلاىحدبسال ىرومتملاوا«روصتملا

 0 ىلازغا١ داع ىبال سدقلا جرامم باتك

 ني ”ةهخاش ةملك لصا هم

 1 تاسي ع

 ةلجت بحاص ىئاتسرهشلا ىدتفا نيدلا "هبه ديسلل ”هيناتسروشلا

 ندي علا

 11 اهيوسالا تالجسلا ةلجت ١ . داقتنالاو ةهفراشملا باب
 ١16 ىعاحلا عيوصم ىدنفا ناهلس هفلؤمل ىنامعلا ءاضقلا سوماق ”؟

 115 ىدادغبلا ىمظعالاىدنفا قح قا ديعديسال ميقرلاو فوكلا 7

 ١50 ةذنا1م هيو . ءرواج امو قارعلا ىف ربشلا عئاقو خيران

 دق 00081



 ١41١ لوليا -< ٠» ناضمد نع ثااثلا ءزجلا

 فحصلا) ( )١(
 آه اذدصصم ]”رمسععب

 فحفلا امتيصو بو_هشاا تود

 اهركذا فيكصو لوقا اذا٠

 ايلف ىلعلا :هيسعاد تلق نا

 مكحس انبقطنو تاقطاستلا

 مي الق تالداعلاو

 او.لطظ ىلوالا ىلع تالزتملاو
 كيده

 تاق انسمتبا ىئاودلا ىف

 ولت ىذلاب ددنت تدتكحع

 ؟ةسقلقم ةرئان لكس ندم

 1 ردحسلا 3

 ( سيتقم ) لضفلا روس ندم

 ةيهاز لد كحت تاروملا

 انهو وضم تي كو امءاضد

 الفلل

 مص> ىبري(١ ١

 انعاش للا نعل

 اص ردم ىف تناقل فيا و

 'وفقو نا دحمال مع ىردت

 تما بدلك ياسو قاطو

 فرسعااو ءاياعلا اهلهالو
 فحمنلا اممكسحو تاكاشلاو

 م لا اهلاجر الو الكم
 اوفستعا امو اوملظ اع آز

 اودفس املا مدع سع ىلا

 اونكحع انماط رم ىب_ع مهو

 فدصلا ه-مجو عطا ردلاك

 فذسقلا هدعاسبللا الو ريس

 ( فطتقم ) ( لعلا) دون نيو
 فاما ةدشور ان_هال_:2 ىف

 تال: الا

 ديدي نم نتايثاتق

 قدسلاو جسبملا
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 دلك

 ”فرال لكسو قوقلا اوف ع

 نصف اهابآأ ىركالو

 اهمهسا قلاب تدد مح

 ةنلا__ لكلا تايعادلا

 دو نا نيمالع قالخا

 مهرتوا ميضلا ام اذا موق

 مهلا فورصملا فلتي ال
 ماس ىلع نوفسأب ال

 هجم ءانياعلا ىلا ميل

 مسماوق فااحلاب اوبل

 اورطب انف مرامض تفر

 ًاعرسم ءودسأ ر ختم مكص
 تجحشا

 ءآ صاسو دادغب نيب ةنطاقلا رئاشعلا

 اوقع ال اهالوساو ايف

 اوفرتعاف حبصلا كح "هس نع
 فديلا لطابلا باق نكحل
 مالا انا اهاَشا ءآىغ
 فاحلا ماتا اوفلخم م

 اوفصتناف مزعلاب هل اول

 اوفلت ولو ىم_ لب تاهه
 فاسالا مويلع قحو هيف

 فرصنم ءاشحفلا ندع مسهجو

 اونلحنإ قدصلاف اوعد اذاف

 فيدلا ,هاوغا الواسيف

 اوفثتكاامو اوغرتخا اسم هدال
 يح /! رقإ دم

 راشملا

 ءآ صاسو دادغب نيب ”هنطاقلا
 لمع لما_س كنس مع نبأ مع محعمأا ياض ملفا

 ل

 «ثامالا بعصا نه.بسنلا ةلورجلا ةريغصلا لئابقلاو رئاشعلا نع ثحبلا

 اسيبست عاض دق ىثاللا نم « قار_لا فارطا ىف هتطاقلا رئاشعلا صخالابو

 تشفو « الباني املباح طلتخاو « رئامعو , نوطبو « ذافا ىلا اهماسقنإب

 مه نيذلاندملا ناكسب !مطالتخاب« ”هنجمتملا دئاوعلاو « ”هبيرغلا قالخالا اهني
 .ذلا ءنوئ>ابلا بوعشو « ”هفلت ماوقا نم طيلخ
 ءة للا لئابقلا كلت باسنا ىلع ًافيفط ًافوقو الا « اهناكسو دالبلا ءذه ما

 لهجلا ميخ دق لئابقلا ءذه رثكا نال كلذ . اهتالخاو « اهئادطو « اهيضامر

 نعرمهراصبا بج « اهدا رثا لوقع ىلع ًافثك ًااتس برعضو « اهعوبر ىف
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 5 هرواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو عبدان

 ضرالا كلت هميق نوكنف .٠ عاردا تاريا م بلطي عئابااو ؛ فصنو نيتريل ىلا نيتريل

 ٠ تاوئس ه لبق هيلع تناك ام فاعضا ”هعيس

 ةهناخ غابدلا ةل-# ىف ًاضوا 1908 هس وح ىف ىدنقا نابجيوبق ىرتشا

 ابعيس ىبأي وهو ةريل س6 اب هل عقدي نالاو . ”هينامع ةريل ه6. اهميشإ
 هميقلا هذه

 نالاو . ةينامع ةريآ م٠٠. "هميش 1904 ةهلس أاهارتشا ضرا . ن انّهدصل

 درك تحن ىا :هعجويلا ةدارك ىف همقاو ضرالاو . ةريا 18٠٠ اهب هل عقدي

 . عارذ دبق اهنم عسب ال ضرالا بحاصو . رودقلا ديشت ثيح اشايلا

 ةلح ىف ًاناتسإ رقاج دوصقم انحوب سقلا ةريضح ىرتشا ١و. تهتسىفو

 .ةرياع ٠ مردق غابعع ء ضعف ًارتم#ه ءهلوطء سيرذا ديسلا برش ”هيوازلا

 سوم ةةميقب هسقنل ”همطق امم مطتقا دقو ةريا .1.٠ غابم روشلا اذهب عب
 تاونسلا ةدم ىف هنا لق سقلا ةريضح نوكيف 08 ب هانا عم

 . تضم ىتلا عستلا

 امهناكام ايسالوءاضيا تفعاضت دقف ”هنيدملا لخاد ىف رودلا نام اماو

 . هقاصرلا بناج نم ةلجد 'ىطاش ىلع أينبم

 ىف وهو :هيديدحلا كسلا ةهطخم عقوم نيبعت ىف نورلاملالا ذخا نآالاو

 «"هفاصرلا بناج ىف عقاولا ءاشاس ةهيلاملا لصتق زتراشير راد ءازاب خركللا بناج

 ىرتشا دقو . روسالا قوشب امب مص ةدارك ضار راعسا ةأْطل تمل ! اذهلو

 كالمالا كلت باغا نوياملالا

 غلب :اجالا ا_هارتشاف ةريل س.٠ هيفيسلا ”هميق تناك : ضايرلا تلاقو

 هردق لبي بارعالا اهارتشاف ةريل 66 ةهيفسويلا "هميق تناكو . ةريل ٠

 ءاهبس فو دادغب قرش ىف وه امن كالمالا ءذه ريغ كانهو . ةرث د.

 دادقب ىف قئارحلا 5
 ءاهرارضأب وءاهلاتتوءاه ما ىف اهلها راح تح دادغيىف (1) قئارخلا ت

 ماوعلا ظافلان قيرملا نمي 'هقيرحلاثال ةهقيرح ال قيرح عج قئارحلا 0
 «لئافاو لبقا : مهساوق لثم . دراو لئامف ىلع لبق عجو ٠ , احصقلا عاشوا 2! نماالا
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 هرواج امو قارعلا ف رهشلا عئاقو خال 7

 نءمف عقاولا نينثالا ةلبا قيرح : رمشلا اذه ىف اهددع نآلا كنودو
 نب دوم ةوهق ىف "هيلاوز 1؟ا :هعاسلا و رانلا تدش دقو . رهشلا اذه
 .اموشن نم تاعاس ثالث دعب تافطاو . ةهيردصأ ل2 ىف «ءقاولا ني>
 . ةوهقلا برعشم زواحتت مو

 ىف رهظلا دمب نيتعاسإ رهشلا اذه نم ١١ ىف ةعبطلا موي رانلا تبش 3
 اميسناكو , نيراطملا قود ىف عقاولا جاجدلا ناغ بحاص نيس> الملا ةرخ
 قرتحاف ءدغاكلا نماهنم برام ىلا اهران ترمسف كانه تقلا“ خت :هفيقل اياه
 فلاسب» ىلا 76 نماهتمعط تفلكذف اهرواجمام ىلا امناسا علدلا متهيق امو ناخلا
 . "هفلابم غلبملا ىف لعلو . سانلا هلقانقيام ىلع ةربل

 ىقسلا :هئيكم ) ”هحضتملا ىف مولا كلذ ةوحض ىف رانأا ترعتسا سَ
 .ىلإد ىف ىدنقا دوم ضرا ىتست ىنلا ( دادغب لها لوي 5 املا ةيمرطوا

 موسيلا تحبصا .ىتح«مماج هنباو سابع نإ نح :اههو اهرما ىلومي ترضف
 تلكاف“هيرداجلاب هفورعملا ةرواجملا "هباغلا ىلارانلا تيد دقو . رطخىف اممنايح
 .هسرتفتام دجحتم نا ىلا مرطضت تيقيوء"هجرحلاراجشاو عوطقملا بطحلا

 وهو « برعلا ةوضف » "هلح راتخع راد ىف راناا تدب راهنلا كلذ ىف 4
 اهادعتن مل اهناكلءرذ# لو ايش انف قت موءاهتمرب رادلا تقرتح افءرسصان جاحلا
 ةدقتاارانلا راوجم خبطملاف عوضوملا بطحلا اوشن بيسو « رودلا ناس ىلا
 .«مامطلا

 تجرد 48 لظلا ىف هترارح تنكو ) راهناا كيذ ىف ايا راثلا تيش أه
 ىلاها نم للاص تي ةرهز راد ىف ( موملا عون نه ةراح ةنيغ حايد عم

 اهدحو رادلا تقرتافءهرواحتام ىلا دقوملا نم رانلا ترسسف«ىحتف جاحلا ةلح
 . اهزواجتن ملو

 جاحلا مامح دقوم ىف رانلا تيش رهشلا اذه نم ١م ىف ىناثلا مويلاف 86

 هريغوا ماعلا بصي ملو ءافطالا لاجر :همهب اهروث نم تدمحاف ىدنفا لوسر

 انا ل هلا 1 ىمي * بلاذو بوناذي ه
 ةرسكلا كلذكو .اناتخا واولاو ءالاو ؛ ا

 (لافا

 : هيوبيس لاق ٠ لئاصاو ليصا
 ام نالت>او . واولاو ءايلا الا
 ىف جالا مجار ) ٠ « ةمضلاو
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 لإ 0 هرواج امو قارعلا ىف ريشا عئاقو خردات
 . ركذي ررضب هرواجم امم

 هآكوهلا ةلاح ريغت ك0

 م ءاسهناو! ريغ ىف اهتدشل,هنسلا هذه ”هفولام ريغ ناريزح ةرازح تناك

 طوسبهو .ىئاط ريغت ثدح زوم رهش لئاوا ىفو . قباسلا ددعلا ىف هانرك ذ

 ءاهيوثم "هجرد مصب مايالا ضمب ىف ةرارحلا مظعم ناك ىتح ةرارحلا ىف بيغ
 .زوكلابءاملا ىمحم ءزومت رح : ىدادغبلا ىاعلا ىلا ذكي بيرغ سما وهو

 «لوالا نيرشت درب اوركذت ىتح لبلالا ىف ديدش دربي سائلا رحت لصوملا ىفو

 لابجلا ىف جلث عوقو دربلا اذه ببسو ؛ راهنلا ىف ًابيط ناك ءاوهلا نا الا

 اهفيص«ةئسلا هذهتحبصاف . اهراوجو ركبرايو ىف رطم عم لسوملل ةرواجلا

 . نينساا برغا نمءاهؤاتشو

 ةراثب ىدنفا نومدا 4“ ٠

 ىدنفا نومدا ريبثلا عرابلا سدنبملا ةرضح رهشلا اذه لئاواىف مدق

 ىرلالامجال ربك ١ اسدشممو اهلل ًاينامع ًابودنم ”هيلعلا ةلودلا هتليع دقوءةراشبإ

 حاجتل نيلماملاوءابل نيصاخلاةلودلا ء انبانم هلال هب رختفا نحتو . قارملاىف

 ٠ اهتعرسو لافشالا مد همودشب لهأتو . هيقرتو نطولا
 ديشرلا نبا ريمالا دمتمم ء”لو

 نإا ىدنفا هللا دبع رهشلا اذهنم لوالا عوبسالا يف انترضاح ىلا مدقو

 .ةلودلاو ريمالاةريضحوىلا ةدئاع رومالءديشرلا اشاب دوعس ريمالا دمتعم« مساج
 نارا

 نامرف ريمالا ل-تقنا دعب اهسالءنارياىف بارطضالاو :هنتفلا ران ندمحخ

 اسير ناخناملس«ريغصلا نبالا:بالل ًافلخ ماقاوءريبكلا هنباو نا دواد امرف
 روك ذملاريمالا ىلا دلولا اذه ىدها لضفلا اذهبًارارقاو . رملكلا راشع ىلع

 . ليلا دايجنم سوؤر مو الغي م”. و ناموت فلا ٠٠ اهنميق غلبت هيده
 ىنويربلا سوتكس ريمالاو ليسوم روتكدلا ليبالا ١".

 «ليسوم سيول ةلاحرلاروتكدلا ليبالا انئرضاحىلا مدقرابا 4 تدسلا راهن

 ىف اممتءار اذخا نا دمإ نموءامرإب نويرب تدب نم سوتسكس سنربلا هعمو
 ةمرادايملا الا دقو , دادغب ىلامشوت ارفاسءمإا ع ةدم ايف الوجتو ةهنبدل
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 هرواج امو قارعلا ف رهشلا عئئاقو خردان 4

 ءامهيترضح مالكنم ذخؤيو . امحاص عم مالكلا فارطا اذاجتو جلا ذه
 تحبصا اهنا نظي ناكو ءخداتلا ىف ةروكذم ىرقو نادلب ءامسا ىلع ارثع امهنا
 ءاجامفلاخت ىتش ًاروما اضيا اقةح دقو . فرعي مسا اهنم قبب ملوءناك ربخ ف
 ناك هنال . ةهيما ىإ خيراتو لنطخالا نع.هيتكامىف ىعوسيلا سنمال بالاهي

 نعةررقمقئاقح ًاضياهيلع امقو اممو .اهاطيإ ىلادالبلا لهج نع بتكام بتك
 اهياقوا نيملسملاعران هباتك ىف« نات اك ىلاطيالا سن ريلا امسمطدقناك برعلا دالي
 ىلع امقو نيحئاسلا نيذه نا هصالخلاو .رايدلا كلت لهجم هنال «نطبل اره
 مرفت |نوعضي نبا نيق رششتسملا ضعب ءدسفاام حاصتنا اهنأش نم «ةريثك روما
 . لعل ةةمدخ اهلارعشملا فوسو . هيلع مهام قوق

 ىف بغرمث,ةشيحلاو رصمو جئرفالا رايد باج روكذملا باشلا سنربلاو

 مذهل ق فارق ءاهبادآ وءاهدئاوعوءابلئابقوءاهلهاب فرعتيل برعلاعوب رف برضلا
 ”هفقلب ةريخ ساسللا مظعا نم وهو ءىوسملا ل يسوم روتكدلا ليبالا«هياغلا
 اقفوتف « هلساو ذن٠ اهلغرفت دق ذاءمهلاوحاو « مهدالبو ء مه راثو«برعلا

 ارعو«"هيخمراتلا قئاقحلا انودوءدالبلا نمءايأرام عيج اططخ وءمذه امهتلحر ىف

 ٠ ةدئاق مظعا خعراتلاو لملل ةديفم ةريثك مرو تاباتك ىلع
 دهشدقو ءاجاحنا ىفالتخا ىلع برعلا دالب ىف ةريثك بتكروكذملا ليباللو

 ىف هسفيس نم اهملثع تاي ىتلا ةركتبلأ رومالا نم اهيف ايو ءاهئساحم موقلا هل
 . ثاحالا كلت

 باح الإ نا لبق اهوزنغ رمش بارعا نا ءانه ركذن ناانوسي ها الا
 برعلا دالإ روصم كلذ ةلمج نموءامهمم ناك ام لك امهنم اوذخاو«نيموِس

 «موسيلا ىلا جئرقالا اهفرعي ال ةردان :١
 رمش خيش ىلا لسوم لالا بهذف .عو م١٠ لق ام ىلع اهددع غلب

 كرف 16. امميق غلبتوثاثالاض عبو لامعا الا ءويهنام لك هنم عجرتساو

 برق نعو امل الصو دق نيحناسلا ناف مويلا اماو . مهيدي تف دقف

 مال ىلع هلل دمحاف . امهتلحر دئاوق نارشتب
 . امورمض ىلع ةيخمراتلاو ةيملعلا

 راثآلانم هيلع !رثعام ىلعو
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 الا لصف لنا

 كفوو رجول
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 م ططصدومدعمغ ممانع 8ةيعلمل كاب هورح 2 50

 9 د لمه مدرب لع اههرودع هععطع 91١
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 ناسنو وه كاردتسا 5 نإ

 :ةروصاا,ذه ىلع ًاوهس مسد تي ددملا اذهام ردملا غد -ةلايف

 كوخا قارف اذا نوه الك 2 اهيجيف نيه كتخا قارفا
 : وه دمح ريغ ىلع طقس تد اهيفو ( كيخا قارف ) : «اوصو

 كيداو ىف نيمم ءاسظلا رفع بدلا بذكأ
 ل رح 2 كت
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 نيلس رملا نييلمركلا ءايالادس

 لم ركلا ىدام ساتسنا بالا : اهزايتما بحاص

 0 م 4 اا

 2 0 ه١ مس و
 كد

 ىلجدلا مظاك لوؤسملا اهريدم

 فصنو ىدرحم : اهتيالوو دادغإ ىف اهكاتشا لدب

 ناسالا ”هيبرعلا رايدلا فو

 ةهيلجالا رايدلا ىفو
 فاماو كنرف جراخلا فو غاس شورق و دادغبىف ددعلا نم

 اؤ1؟ لوليا نع م ددعلا

 دادغب ىف  بادآآلا ”هءيطم ىف تءط
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 معاىع يو رباك ىع مخ ه6 هك سك

0 
٠ 

11 

 ا 1 ا ا

 رع ١١

 ما ( ىبيشلا ىدنقا رقاب دمحل ةديصق ) . فحملا
 مب ىدنتا ىملح ميهربال ,[ ماو دادشب نيب "هنطاقلا رئاشعلا
 2 « جم » بيدالل برقلاو برعلا رايد ىف ةرايطلا
 دانا ىليجدلا ىدنفا مظاك خيبشلال قارعلا ىف نفسلا
 1٠١4 ىناليكلاىدتقاهللا ضيف نيدلاىحدبسال ىروصنملاوا«روصنملا
 ل ىلازغاا ماع ىبال سدقلا جرام باتك

 1١ "ةخاش ةملك لصا هم
 ندب تاسي ع
 لح بحاص ىناتسرهشلا ىدنفا نيدلا :هبه ديسلل :هيناتسروشلا
 ندب ىلعلا
 114 ةهيوسالا تالجسلا ةلجت ١ . داقتنالاو ةهفراشملا باب
 1١ه ىئاجلا عيوصم ىدنقا ناملس هفلؤل ىنامعلا ءاضقلا سوماق 7

 11 ىدادغبلا ىمظعالاىدنفا تح قملا ديعديسال ميقرلاو فوكللا 8م
 رذاو 0 ةذبن ١م هيفو . هرواج امو قارعلا ىف ريشلا عئاقو خيران

 اناللاا/عقكا]ا/ 0 دق 00081



 0 ا( نتا مدلل

 151١ لوليا حح ٠*١ ناضمر نع ثلاثلا ءزجلا

 فحصلا) ()1١(
 آه اثدصصع ]10 نهععب

 فحسلا ايصو بوهشاا توم

 اهركذا ف.كسو لوقا اذا

 اهلف ىلعلا ”هيسعاد تسلق نا

 مكحح انيهقطنو تاقطاسنلا

 مل الو تالداعلاو

 او.لظ ىلوالا ىلع تالزتلاو

1 

 اع

 وسلا يد -_ تافه اسنبإ
 ولف ىذلاب ددنت تنكح

5-5 

 هب تسحم نإ عامر رس اال 1 نأ مست كسلا ال

 2(ساقم ) لضفلا رون ندم

 ةرهاز ل كحت تاروسملا

 اهدوساب تشو ام ءاضدب

 مال اانءوتوا كرش ذاق

0010 

 ىلاال

 انالاا/ ع5

 "فاقع ةران لوح

 اودفقو نا دحملل مب ىردت

 فاما املثم فاسو ىأبو

 فرسقلاو ءايسلا اهلهالو

 فمللا اهمكعحو تاكاملاو

 فلا اهلاجر الو الك

 تعا امو اوماظ ام آز

 اوفس البا مدمااسع ىتاست

 اونكحع انماط رم ىل_ع مهو

 فدصلا ه-لمجو ءاطا ردلاك

 دوما دابق 1ايام

 ( فطتقم ) ( معلا ) دون نيو
 فينا يفور ا نسالت# ق

 فدسلاو حسصلا ىتالالا

 اوفلتلا ا.يلجا نم سانلاف

 هض (00081ع



 ءآ صاسو دادغب نيب ةنطاقلا رئاشعلا 2

 تفرط لكسسو قوةلااوق يع

 تندكح اهنايآأ ىركالو
 اهمهبسا قلاب تددس مك
 ةفلا_- لكلا تايعادلا

 00 نا نيمالدع قالخا
 مخرتوا ميضلا ام اذا موق

 اوقع اس اسهالوساو انيق
 اوفرتعاف حبصلا صح "هس نع

 فدهلا لطاسلا بات نكحل
 فلسسلا انا اهاَسا كغ

 فاخلا مهانثاح اوفلخم م

 اوفصتناف مزعلاب هل اوضمل
 م فلتي ال
 مهملاستق ىلع نوفسأي ال
 هيدا .ءانتساتلا ىلا: مبا
 مياوق فدحلاب اوم

 اوفلت ولو ىم- لب تايه قوريملا

 فسالا مهلع قحو هِف
 فرصتم ءاشحفلا ندع مدعو

 اوفلحنا قدصلاف اوعد اذاف

 اورسامب اف مهرئاسمم تفرت فيثدلا ,متاو_غا الو ايف

 اوفشتكاامو اوغرتخا اههسالا ًاعرتسخم » ودسبأ رخفم مك
 ىيبشلا رقإ دمح فجل

 رئاشعلا

 ءآ ماسو دادغب نيب "هنطاقلا
 ليم كلكتاسس كوسمامع نيل مع انخعما فعن 1[ةةعلقل

 0 سات

 ثحبلا ةدوطخ 5

 «ثاحنالابءصا نه.بسنلا ةلورجلا ةريغصلالئابقلاو رئاشعلا نع ثحبلا

 1 نه * قار_ءلا فارطا ىف ”هنطاقلا رئاشعلا صخالابو

 تشفو « ابلبانب اهلباع طلتخاو « رئامعو , نوطبو « ذاذفا ىلا اهماسقنإب

 مه نيذلاندملا ناكسب !مطالتخاب« ”هنجمتملا دئاوملاو « ”هبيرغلا قالخالا اهني

 2 ماوقا نم طيلخ

 انا ىلع ًافيفط ًافوقو الا « اهناكسو دالبلا هذه يما
 لهشلا ميخ دق لئابقلا هذه رثكا نال كلذ . اهتالخاو ء اهتادطو « اهيضامر

 عاش دق ىثالل

 مه0 نإذلا ءنو:-اءلافش ملو ٠ "هقرفتم بوعشو «

 , ةيقيقحلا لئابقلا كلت

 نعمه راصبا بحط « اهدا رفا لوقع ىلع افك ًاراتس برعشو « اهعوبد ىف
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 ملء ءا يماسو داناغب نب ة'طاقلا راععلا

 اسما ةاسيحلا هذه نم نوفرعي ال مهلعج ىت> ٠ مهبضام هةيقح كاردا
 ءايسنو,هتليبق غران نعممءآدحاو تاأس ولو . بللاو ء ببنلاو« لتقلا ىوس
 ال « ىلاحلا اهمساب , اهتيمست ىف بيسلا نعو « اهيف ةهنطاقلا ىضارالا جيدانو

 اذامو لوسي اذام فرعي ال ًاجاو قبو « 'ىثب كلاؤس نع كبح نا هنكما
 ؟ لمغب

 ثح' ةلاسر وا باتك دوجو مدع :ةروطخو ”هيودص ثحبلاديزب امو

 مهره نم« اهيفادي ىذلا بعشتلا اذه بابسانعو * لئابقلاكيناهلاوحا نع
 كديزت,ههوشمءتهف رحم ءامساكانهو . تاعامجو « رئامعو « ذاخفاو ءنوطب ىلا

 تايمعملا كلتنعباقنلا كل ط بمال وهف كلذ نم 'ىث دجواذاو. الالضو ”كابنرا
 نا « كلذ ىلع ةدايزو ."هبولطملا كتيافو « ةدوشنملا كتااض ىلا كيدي الو
 ًةثيشلئابقلا هذه عا نم فرمت نكت مل «دالبلا هيحاص « :هّباسلا ةموكحلا
 ءاهنوميطإ نم مهنه ناو ء قرسطلا عاطقو , ةازغلاو « عارزلا مهنه نا ىوس
 « نويدلاب مهاهك لقاتف « ةيقثلا بئارضلاو ةهحدافلا موسرلا مهيلع برضتف
 مويلع قوست تناكف ءاه مانو هع نم مهمناو. مهيلع رقفلا ةأطو نمن وشي مملع<و

 فارطايىف لئابقلا كلآ تيتشتب اماو ؛ نوبفملارساخلا :هقفصباما عجرتف دونجلا
 اهتيبصع ودم ءاهيرات ىحعوءايسن كلذب بهذيو ءاهتمماج دقع زئتنيف ءدالبلا
 .اهعوسر ىقعتو « اهلالطا سردنتو , !هتمماجو

 نيطاسا نم :هئفو « نيبقثملا برغلا نيقاهد نم ”هبصع الول هنا ىدنعو
 ريغ نم ثعاو“ اهم دراولاو دراشلا 2 ثداوحلا عيت نيدحابلا قرمشل

 نامل ان للذتف « ام_نوءاهخترانو« ل ابقاا كلت لاو>ا نع للم الو للك
 بهذ اك اهات بهذإ ,ةهضماغاارارسسالا نم هتةدكامي ؛تابقعاا اهنع ليزتو
 ايو؛ نيبقملا كئلوا احب اناالا.ةدئابلا مثالا رئاسو ءدومثو داع خيران اهلبق نب
 نادلبلا ىلا ددرتتوءتيوكلا عجارت ىلا رئااشعاا ضعي ىف ةدوص# ! فسالا
 . اهريغل ضرعتن مو « ةيلحاسلا

 ءاسمظع اهكرا فرعي ملو « نيثحابلا رابك ايلا دتمج ىتلا لئابقلا نمو
 ريس وا ١ا سماسو دادغب نيب « "هلجد فةضيف :هئطاقلا لئابقلا « نييعامجالا
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 ءآ صاسو دادغب نيب ةئطاقلا رث 42

 ءارقلا جيلا < هّسرط ةروعوو ةبومصلو , انثي عوضوم ىو ( ىار نع

 ؟ايقلا هذه تناكاملو . تاوفهلاو  تاطلغلا نم انا ودب امج ءآرذع
 :ىرخاىف ”همكحتسم«ةلببق ىف "ةمكحتسملالاصخلاو « ضع اهضعب طالتخالا

 دروت نا اندرا ,اهعيمح نع ثحبلاك « هلق تاداعو قالخا نع ثحبلاو

 هو ءاهفيصمنم هقرمت اع كلذ دعب ىتانو. الم اينعشحبلا انه ءاماقاوءاهاتش

 ىلعو الصفم امناسؤرو ؛ الاجر ددعو , اهتالساحو , اهعورزو « اهلاحرتو
 : لو كلذ

 كة يلالا انا 7#

 ميو . اماكسب <هقافلا دتعتو « قزرلا اف لَ ىتلا داليلا ةةمييط نم

 «رخآ ىلاناكم نم«لاحترالاو لقتتلاب اهف نوئطاقلا ل
 كا ناك كلذ لجا نمو « هيرورضلا ”هشيعملا ىلع لوصحالو قزرلا الط

 ناكس مهو , الحر بارعالا
 ةهقافلا دادتشا هميبط نمو «ءالتفالاو , عاجنالل ء رخآ ىلا رطق نم نولقتتب

 نا ءايضارا بارخلا

 « عوبلو رمل لك نم ةهيلالا ءادرجلا ةهيدأب

 اوناكامل مهناف“باىعالا عيب لاوحا نبا ادبملا اذهىلعو « سفانتلاو « عزاتتلا
 دلواقء مهب ةهقافلا تدتشا ءمهتيهافر ديزل ىتلا هيعارزلا رومالاب ءانتعالا ىلياق

 ةالاو ىثاوملاو هايملاو ىضارالا ىلع لا
 اريك اسما وا هبس وزفااو لتقلا اودمي مل اذهاو « ممئافصو مهلاصخ نم كلذ

 دع ىتدح .٠ و , ماصتلا كلذ نع

 ءاادماربل تراث ء ةسصرف بورحلا هذها لهخلا اتا اكو . اهيا مهدايتعال

 ,هياثطا هيف يملا ب رضدق نما دلي ىف امضعي ثدح ولو « ايهل ةهنسلا تعلدناو

 فتوتسو « سوفنلا رفني ء لاب اذ لا دعل ,ةعونر ىف ةةيندملا تميخو

 باىعالا اءمدبي نيذالا مادقالا اذهو :هءاحشاامذه ناف هيلعو ل. راظنالا

 . "يك لكل لباق ناسنالا نا ذا ءايبلع مهنرم هجيتن ع مهتاونغو مهورحيف
 اضرا اوعطتقا دن 6 : نيمق مسقت اهددصإ نمي ىتاا رئاشعلا هذهو

 الانم ًارود نوذ تا نبذلا مه ءالؤهو « اموثرحيو اءوعدزيف ”هياس
 ىكدا انومو ؛ءاتعلا درو . ظقلا ةرارح نم مهاودو مهتالاويح
 كودثاا نم عون ) لوقاعلاو 0 قويعنم ء فصلا مايايف اموماط مي
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 5 ءآ صاسو دادغب نيب ةئطاقلا رئاشعاا

 .ةأطولا ةديدش سمشلا ةرارح تناكولو « ابن ًادراب لوقاعلا ذفانم نم هينأب

 لصتال ىتلاءةمطر ملا ىضارالا ىلإ ”هئيطولا ىضارالا نم نولحرب ءاتشلا ىفو

 ركيكذ عمو «قرغلا نم نمأعىف نونوكيت ء ةلجد ناضيف دنع . مابلل اهلا

 : الءبشلا نم ةدمتا ىلع ماع ( ببس )نا

 ءبملاو بلسلا باوناقرط نع مهيلفي امم ء ىئاوملا ةيررتو « ثرغ

 رخآلا مسقلاو . ءردم لعاو ودللا ءالؤه لثم نودنخ نإ ىمدو

 و * لبالاو « مانغالا هسرتب

 دحاو ضراب !ورقتسسي نا مهني ردنيو ؛ اتمفاوسأب
 ةهعيبط نمو ءاقيض مامنالانم ق'زترالا ناكامو . عجتنملا ًادايترا لاحترالاو

 20| قزرلا قيض ىثاولا بهو «تاراغلا ودسبلا ءالؤه بأد تبأر هيف عزا

 ةماعلا لا ةمماجلا رض

 قالخاكى هت موقالخا ماو . مجالا هجو

 ءءابالاوع فيطلا ما ركأو « هئامالا ءاداو « ءافولاو ء مركلا ىا برغل

 بط نمو . لسيخدلا نع همئادسملاو « ريسقفلا ةلاعاو ٠ راوملا ندحو

 ؟هينائءلاو « ضخالا هجولاب "هيبرعلا

 م
 لازتال ثاداع مملو . تاململا ىلع ريصلاو « تا

 ىلع بيررغ عالطاو ٠ ةةيلهاطلا رودع دلع مف ةمكحتسم

 و« مادقالاو « ”هعاب

 ءروعالا تاس

 وكب

 !!و . رمصقلاو « لوطلاو « 6 « لكهلاىف براقت هسا اهلاهو

 :تالاثال ؛ نياختلاو سدخلاب ذخؤي

 نا بجي هما هتدلو اذا دلولا نا نومعزب من ةالثم ةهقايقلاك
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 مآ يصاعو داناقي نيب ثئطاقلا ءاععلا 43

 لسق تناك ىتلا مولا نم :هفارقلاو . رئابكلا روءالانء نظلا ىلع موه اخ

 هس رعلا لئابقلا ةتملعت مهممو.رازأ نب ريضمو جبادم ىبب ةصتخمو ؛ مالسالا

 ءالوهو ٠ ًاروزو ًاسملظ تارها-طلا تحضتو , رئارطا تكتهام ًاريثك شو

 تاركنلاب ممتاجوز اومهناام ًاريثك وءنجمسملا ملا اذه ىلع نيفك ام نولازبال
 دبا امل ةقيقحال ىتلا

 «هوجولا وحيبص ةرمحم ”هيريشلا ناولالارم- مهف«مهتاتحسبقامتيام اماو

 وبحر , نادبالا بوق « نائسالا ويؤاْؤأء رظنلا وداح , اهرايك نويعلا دوس

 .ةراهموةقاذح مملو . راصقلا مهني لو ء لوط عم ةهئلا ماخض ء رودصلا

 « رحلاو ىرعلاو « عوجلاو , امظلا ىلع ريصلا وريثك ؛ ىرالا "هباصإب ةيبغ

 . ىلع امولس ريو , لئادج ىا « بئاصق » مهروعش نورفضي مهو . دربلاو

 نوففخيو , مهاط نوحرسيو « مهيدخ ىلعوا مهسوؤر ىأج ىلعوأ « مهيفقا

 مد < معداوش نم رهشان مو .اهنابلاب نوذغتيو ؛ ناضإاو ء لبالا موحل ْن
 «باتعوبلاوءدوءسلاو « بابهلاو« نادعلاو « عمجماو ءممت وئب : لئابقلا كلت

 وبلاو « ناسيئوبلاو « سيلم وبلاو « ىسيع وبلاو « سابع وبلاو «عايدرلاو
 وبلاو « جدزملاو «روبملاو * هااوقلاو ء ىيلس وبلاو « زاب ويلاو ءدوسإ

 اهركذ ىتأيسو . ةدهاقملاو , ةزملاو“ *ةئاظإو او , تاثيبكلاو جاف

 ”ةامفم

 تالماغاو تاعورزملا ٠4

 ةيمظاكلاءاضق نم « ةلجد ىناج ىلو ةدنم ةريك ًاضرا لئابقلا ءذه عرزت
 نم ضيا ءا ماس ىلا ةيدمظعالا © حان نمو « ىندلا ةهملا نم ءايماس ىلإ

 ٠١ ىلع ديزر اع نب

 ىل-ع عزي ىنيصلاف < ىوتشو ىنيس : نامسق كانه عرزلاو ناد فا

 ءاجخا ىلع :ةعورزملا ىضارالا ردقتو ؛ ىرسيلا ”هيجلا

 ةرقيلاواءةلفيلاواءةقاثلا ىهو « "هيئاسلا اهرمحت ىتلا هابملا هيقستو روثلا قافض

 تامورزملا ىلع ءاسلا نوحيسيف يك واد ةلاوب ثيل ن نم“ اهيلع تسي ىتلا

 ناكو .« دوركلا عرزب » هدنعا هنومسإام وهو (ةريغصلا رمالاب ) قاوسلاب

 29 «ومسي نومدقالا عءرز ىذلا وه ىوتشلاو.« ةينادلا عرزوا حييسا
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 ءامسسلا هيقستف © قرغلا نم :هنمالا « رهغلا نع ةديعبلا "هعطرملا ىضارالاىف

 ناكو ؛ « مدلا عرز » وم_يام وهو هاا نم بحسلا هيلع دوج امي

 ءرطم الو حبيس ابلصإال راجشاو ليخت مملو ؛ « ىذعملا ١ نومدقالا هيمسي

 ممتاطودرم نمو . ( لسعباا ) وهو ءامس الو ىتس ريغ نم هقورعإ برشيف

 تالو_م# ردّسو « شاملاو « ءاموالاو « مسمسلاو :نخدلاو ءةرذ 5-5 ةةيقيصلا

 ةلسيلق ا مهتيانعوءتاوارضتلاو . راغت فالآ م ىلع وبري اهب عاوتالا هذه

 خيطبلاو « رحالاخييطبلا » ىقرلاو . منع :هيالولادعبو اهف رضوا اهقافنا ةلقل

 «كا_ه امهتركل نالوذبم ناعوتلا ناذهو « نواقلاوا رفسالا خيطبلا »

 غلبيو ؛ ليلج ردق دادغإ ىلا امهم لري :هنس لك ىفو , امهقاغنا ةلوهسو
 ريعشلاو. حمقلا :هيوتشلا مهتاعوررم نمو . ةريا ىفالا ةسمخ امهتالصاح همبق

 دلو مالا ىلع املك هذه مهتامورزمو . اهريغو ء سدعلاو ؛ نامطرهلاو

 ,. ةيدقلا

 !يبئارضو ةموكحلا موسر ٠

 تناكو ٠ ةريثسك ًاموسر رئاشعلا هذه نم ًاشاس ذخأت ةموكملا تناك

 قف اود نا لمع ايان ا

 ىضارالا رثسكا ترو ؛ هحدافلا بئارنضلا كلت نم ابره لحرلا را

 اهمتدجول ء ناك_لاب ةلهالا ةماعلا ىضارإلا كلت نع تهتف ولو ؛ ًابارخ

 ةيماخ اهيلغا مويلا ةدايز ايف تدجو ال ”هموك.لا رئافدفف تشتةولو . :

 « ىردخا دراوم ءاه نم الا ىعاف ةدايز مث ناك ناو « ًاناصقن لب تادراولاىف

 لا ةموكملا نا ولو . بئاريضو سوكم ةدايز نموا

 لاو فعلا لمعتست مو

 ذاختا كلذ ىلع تداز ولو . ريزغلا لاملاو « ريثك.لا حررلاب ةنيزخلا ىلع

 تركو«نوادجلا تةشوءدودسلا ترمعف «قرغلان م مهتباقول هعجانلا لئاسولا

 ايام نم تففخ

 تداسعإو © ىضارالا رثك ١ ترمعل « امليصحتىف

 نييروتسدل'انلاجر همم للمالاو .”ىثباهملاطنوااهدقتنن ناان] زاجاملءةسردنملارابغالا

 التي نا نييلاحلا

 خ اماو , لوادلا قشو

 دودسلا ءاشناو رهتالا حالصإب اما : نيا راطخالا
 ديه © لوالاب للحماا نا ىدنعو . بئارضضلا ف
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 برغلاو برعلا رايد ةرادطلا ده

 اهافكلوءةدشلاو « فذلاب هشاسلا ةموكملا هلم تناك اه فاعضا ةنيزخلا
 كلت ٍبْنآ رض نمو «سوفنلا قاهزاوءاياعرلا "هيرا_#وءشوملا قوس ”هنوؤم
 دوركحلا نم درك لك نع ذخأت اهناءمويلا بارعالا اهيدؤي ىتلا "هموكحلا

 من٠٠40 عورزلاناثيح يح نمو .هندقا ةهثالث نع ةرابع دركلاو . ايدي ٠#
 تغلب « ايدج نيثالكب برض اذاف ؟ درك م6٠66 نع ةراسبع ىانادف

 برقباءوا ىديمم 4.6.٠٠ اهدحوتهيفيصلا تالصاحخلا نم :هموكحلا تادراو
 نيل فلا 1١ نم

 نعذخأتو . رششملا اهيوتش نع ذخأت اهنافء( رييذ ) ناذو ( مظع) ىضارا الا
 ةكنرف 3 لالا ن نم سأر لك نءو ؛ هحيحص شوىغ :هعبرا متغلا نم سأد لك

 « سما ( بدلا ):هيوتشلا تاعورزملا نع ذخأتو .*

 نع حر ًاشرغ رشع ”هثالث ىمو(* ديلا 2 ىعس 00 3006 ادحاو

 ىماح معدل . لهأتم لجر لك
 4 هوجو

 برثلاو بر علا رايد ىف ةدايطلا

 ١1 هنيزمسأ اننتم آل عسل دانت للم

 : ققارعلا ىىاعلا لثملا ىف ءاج
 :هردش قوذحم ادئيم ريغ (هرايطق) .ءامسلاب وا امسااىف هرياطو هرايط و

 هيبشتلانا نايبل اب ىتا ةيااح واولاب ةنورقملا ةلطاو ءهيشما بسحب ءهذهوا اذه

 ىلا رظن اذا يهاظ كاذو ؛ هيب_شثتلا حص امل اهايا الولو « ةلالا ءذه ىف نوكي
 . لثنا دروم

 نم باغالاف ذذتت ءقافألا راسو:قارعلا :هييصني ةعئاش ةبعل ةرايطلاو
 ؛ قارعلا ىف ساخ مسا امنم لككلو « :هفلتتع لاكشا ىلع نوكتتو ٠ ساطرقلا

 الطلاب مسي امو  ”ةيبرعلا ةرايطلاب ىمسي ام اهنق ةهيسرافلا يا ) ”ةيدجمتا
 تمي ركلا مسأب فرعي امو . ةيعرقالا ةرايطلاب ىمسي ام اهنمو( هيناريالاوا
 . كلذ ريغو“هقرقملاوءةليطتسملاو

 (تتأ - دساتالل هب
 ةيلاطي لابو[ 55
 لل ياو نم تةيئيتاللابو فييرا[ هس راسالابو.(* نال اقل

 ىأاب ىمآىهو . اهراتشال ةقورعم اهعلص ةةيقكو
 لوم تالالا وتاسرحم - اهتموا لكلام
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 4ق برغلاو برعلا رايد ىف ةرارطلا

 ءرداب١ ريدإ» ةةيسسرافلابو *« ةةمروجوا د ةةيكرتلابوء12«مسقلا“ تهب دتمرئلابو

 تاغالا ىف ظا_فلالا هذه دوجوو . « كرب داب وا كداب داب « كربداب . داب دغاك

 ٠ برعلا :هيبصب صتخم ريغ املامعتسا نا ىلع لياد ةهثدحلا

 ناو. ررلا برم قالخم ابمحاص ضكرب ناب نوكنيف اهلاسرا "هيفيكاما

 نا راظنإا باصا ظحال دقو . اهطبري ىذلا طيخلا ًاديور ًاديور ابل قلطي

 نيميرالاو سمعا زواجتنال ةداح "هيواز قفالا ىلع معرتوءادعص عطر ةرايطلا

 !هلفساب دش لفسا ىلا « ًاسار كترايط برت » ال نا تدرا اذاو . جرد

 ةيواستم داعيا ىلع فوقلملا دعاكلا نم وا.ةدقعملا قرا نم هذختت « اليذ

 ٠ ماريط ىف نزاوتلا كسنإ طيخا كاذو ١طيخم اهلكاهدشتو ء داكت وا

 نول دقو .1بهريصت ىف ةغاق ةراهم مهلو . ام صاخ عاو دوئمللو

 طيخ علبأ نم ايف روصتلاو . مهتارايط «ب اهران بشت برح هحاس ءاضفلا

 20 م كاد دهاشن 8١ ةلغفأب تاقع مهيلكي دق اذهو .هيحاص ةرايط

 ٠ قارملا

 اوما ىودت ةسيصوصخا_تاقيرو ضم تارايطلا ءذهل لمح دقو

 رومتسلا اق ى , رومتسلا و امومسي هفلتع اناوصا عمستو 5

 والفرع ١ ىلا نودءصب نارعالا ضع

 ذه نومسيأاديلاب ىذلا طيطاوع ؛مولسرب ًاحايصم وا قرو ”ةمطق

 ' ىلا لوسرلا ةلزلع ىدت اهناك « ىعاسلا
 طال تدجو دقو

 أمك هل مالك يح ىف ظحاحلا

 لف بانكللا ةمليسم ىف ىلذه ا عادلا لوق اماو ... ( اهايامو اذو : )

 هلوش ءريمالا مالعا نم هب لات م هينشو هموت هلايتحا

 ملا نم صوسقم ليصوأو ندأاش 'هبارو

 آل ٠ قذاح ريطلا نم ع ولت لام دو
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 برغلاو برعلا رايد ىف ةرايطلا 3

 نيعبرانم رثكا ءاذه ىمعئخلا مهس ءاقرزلا وبا ءاندشنا رعش اذه (؟): لاق

 . ثيبلا اذه الا ام ظفحا 0 , اميندشلا ناك ةديصق نم تيبلاو . هس

 مدعلا رود نيب تناك ىنلا قاو_سالا ىف ؤبذتلا لبق فاط :همايسم نا ركذف

 اذك ) هقاقوسو«:هلبالا قوس وحك ءتاءاااو قولا اهيف نوقتليءبرعلاو

 لوالا ىف :هيتحت ةدحو ءابب هش حصالاو . طلغ وهو عوبطملا لصالا ىف

 ىفارال برعلا بادآ رات باتك ىف ةفحصم تدرو اذكو «ماللا نم ةلدب

 لبحلا لعت سمتلل ناكح دقو .٠ ةريملا قوسو ءرابلالا قوسو (89 ص
 ققرلا باها تالايتحاو ( طاغ وهو ناجرينلا : لسالا ىفو ) تاجترينلاو

 ناك دقو « ( نيئبنلاو موجنلا تارايتخاو : عورطملا لالا ىفو ) مازعلاو

 ة«دسسلا لسيح : عوبطملا لسالا ىفو ) رجزلا باواو هندسلا ليج مكحا

 «( رحاسلاو قاءلاو نهاكلا بهذمو ء طخلاو رجزلا بادأو ا وحلاو

 5 مكحا دقو جرخف : باق . هعبات همم نا زب ناك ىذلا نا بحاصو

 ليسوتو روراقلا ةهضِس ىف ؟يهسم ًامالك ظحاحلا انه ركذو . ًاروما كلذ

 ىلا بارعالا ىلع امه هوقو ةةمليسم امهم لاتحا فيكو , ( # ) ضوصقملا

 نامزا ضب ىف "هماظم حايرلا ةركمشم ةليا ىف كلذو مهمل لاق هنا مث : لاق نإ

 .ةدخشخو,لجز اهو ,ةحنجاتاوذ ىهو ىلع لزنت كنالملا نا : حراوبلا

 فامتخا لمان نم ناف « هلزنه ل_خديلف ؟رهاظ مكنم ناك نف ؛ :همقءقو

 نمو ىنيملا قرولا نم ىل_هعت ىتلا نايدصلا تايار نم :هبار عنص مم . ءرصب

 لسراو لجالملا اهرودصيف قامو هحتجالاو بانذالا اهل لممتو,()دغاكلا

 ٠ هركذ مدقتل هاظلاىلع ىنمصالا وه لئاقلا ( ؟ )
 ًاقذاح "الخ ابيلع بص نا دمب ”همئيسم اييلا دمع ضي. ىف :روراقلا ”هشيب ( ؟)

 *تبلص ىتح اهكمتو*قنعلا ”هقيض ةروراق اهاخدا.نيجماا نيل تنال نا دعبو ٠ ءانا ىف

 مهاوفتساف داون فالجا بارعا مهو موق ىلا ارجرخاف ؛ ىلوالا امتااح ىلا تعجرو

 ريدطيف همم شيرب صوصقلا ريطلا حانج لصي ناكيف صوصقملا ليصوت اماو ٠ اهب
 ( ليلق فرصتي "هغالبلا جبت حرشش نع ) 2٠ بارعالا ىوغتسيف

 نرقلا لثاوا ىفالا بر» م نكي 1 دغاكلا وا ىنيصلا قرولا (4)

 ىرت لبق ٠ عياسلا ثرقلا لئاوا ىف همايأ طاسب ةمايدم ىوط دقو . داليما رثاعلا
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 4 برغلأو ب هلا .د ىف ةداطلا

 (روطتسلا ما ةرايطلا فصو اذه : اذلق ) . بالصلالاواطلا طويخلاب عرلا موب

 ىنح ميلع أطباوءءامسلا نوظحاليو,ةكئالملا لوزن نومقوتي موقلا تابف لاق

 ليللاو . طويخلا نورب ال مهو . ابلسراف عيرلا تيوقو :هماعلا لها لج ماق
 .”هكتالملا كلذ ىلوق اومهوت دقو ء دغاكلا "قد نعو قرلا ةروص نع نيبي ال

 هسنوإ لخدو هرصب فرص نم : حاصو . اوخراصت هوأرو كلذ اوعمس املف

 دارملاىهشنا « . هنع عقدلاو هترصن ىلع اوقبطا دقو موقلا حبصاف « نما وهف

 . همالكب دارشتسالا نم
 نمكيذىف درو امو لافلاو ةربطلا هيف ركذي ماقم يف ءديدحلا ىبا نبا لّمو

 . ريبعتلا ىف ريسي فالتخاب ظحامجلا نع ثيدحلا اذه« هيخمراتلا تاياكدللا

 برعلا دنع ىمسآ تناك :هبعالا هذه نا مالكلا اذه نع رهظيو : لوقا

 ةظفالا ىنع ثا ىءملا اذه ىنمإ جطالادنع اهمسا نال .«نداشلا ”هياربو

 « ةرئاطلا ةأدطا د ”هيزيلكنالا ىتعمو « رئاطلا نداشلا وا ليالا ه هيونرفل

 «هيوسترفلا ىتنك ”هيلاطيالا ىنعمو « ني وا حاسما ةهيار م ةةيلاملالا ىتممو

 نع الضف اذه . تاغللا فورح رئاسىلا اذكهو « :هبنذملا » ةهينايسالا ىعمو

 ةهضيإ فضو اك مهدتع دويعملا ةمساب "ثا فنصإ نا دارا برعلا ىعاش نا

 ”تدح ًاظافلا هعضوأ . هومهف امل الاو ؛صوصقملا ليصوتو روراقلا

 « ةرايطلا » ىتءم ”ةيلهالا برع ددع « نداشلا ة«ارد نوكت ء هيلعو

 ٠ برعلا ءانبا نم نيثدحلا

 نا اضيا كلذ نم ربظيو

 ٠ هليبق نم اونوكي مل نيذلا برعلا دنع هفورعم

 تناك لبءتهبعالا هذه عرتخم مل باذكلا +

 ىتأاجو !1ناه - ظلما نيس ناه هىيساا دئاقلا وبف اهعرتخا نم لوا اما

 ىف هدئجو وه رصوح هنا كلذ ىلإ ءاد> ىذلاو ؛ حيسملا ةدالو لاق هلع

 . هدادمال ىناي شيج عم هضوافملل ةليسولا ءذه ذم

 ؟ ىرخا دالبنم دغاك ما قروب ةيليه ءأاج ما * نيحلا كيد ىف دغاكلا برعلا فرخ

 ًادغاكو ًاقرو بتاكلا ءامسف قرلانم نداشلا ةيار ذغلا

 اونبينا ءاجالا مه ,يدالاى لع هيقلن لاؤسلا ١

 ٠ ةيباشملاوا مسوتلا
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 ترقلاو برعلا اذ يف ةرالطلا ب

 ماا مع ىف راب ال نداعلا 'هبار وا ةدايللا نلكنرف ذملا دقو

 بححساا نم :هيئاروكتلا لسيزا ىلا لصوت دقو . رامخهنا الا ءةدأف

 . ”يلابرهكلا لصوع لب اهطيروءايلدمم ًارامسم اهسار ىف ثيل“
 نيسمي ام ىعو ء ةئارهكلا ةلجملا د اطنخ سامور عرتخا دقلو

 بحسلا ةيلابرهك رطط ضرءتينانودب :هيلابرهكلا نع بيقدلا ىلع ثحايلا 1 ٍِ

 انييمسيو ) ةريزطخ وا همم الأ ةلدعلا ىذه امو . ةرايطلا ةعماوب كاذو

 رو-# ىلع زودت ةل ل بشخ نم هناوطا هو هلو قارعلا ماوع ضعي

 فاو جاجز نم اوسق ىلع هرقل( اطكشننا ةةيوسن

 ءجاجز نم ضرقمب طيرخا اذه لو فلي دقو ٠

 الوءءويفلا هينا رهك ضاوخ نع ثحبلا لو'زإ ني :همابرهكلا مسن ال تح

 . موجولا نم هجوب ؟ةقءاضلا هلاثلا
 لإ ىمامأا ىلدلا ”هي'ورل اماملاو -ح

 نأ "ه_فينط ”هحتو كتطن دقو 2 أه رسكب ةروسكم ءانعإا ( هزا

 "هةكاس واولا ( ءراطو ) . ةهئكاس ءاه رخالا ىفو ءاهحوت

 نيسسلا ( اسمسلاب ٠)
 لديرخالا ىف نو

 آس ءاه رخالا ىفو . فلالا ىلت ىتلا 2

 .,ةدحاوةلاح ىلع رقتسيال ىذلا صخشال لثإا اًذهبرذي .ةهنكاس ءاه فلالا

 : سعاشلا لوق ىلا رظتي وهو
 قلقلا نه لاح ىلع ر دال < ” هياط خررلا بهي ةديرك
 : نعاشلا لاق مكءءاشب ام لمقيف لمعأا نادي٠ هل عسا نا برضإ وأ

 ىرفصاو ىفيبف وحلا كل الخ

 ىتابالا نم نعا : نومدقالا لاق كلان ال ىذلا يمالا اضيا برضيو

 ضي نمو. هئرق مأ نمو « رمثلا تسا نمو , دسالا فنا نمو « قوقعلا

 نمو . قايرتلا نمو . وخا ٍباقع نمو « ءابزلا نمو ء هميلح نمو : قونالا

 ف نمو : ممعالا بارغلا نمو . ىهلا نا نمو ء« ضوعللا ٍِ نمد

00081 



 ٠ قارعلا يف نفسلا

 . ظرقلا ناورم نمو ؛ لئاو بيلك نمو « رمحالا تيربكلا
 او رجالا هلف هيلع داز نعو « بايلا اذه ىف هتبانك اندرا ام اذه

 جمع فجناا

 قارعلا ىف نئسلا
 ام خسجتسيسالمم لين اسنسنم هب لا يمرس است

 .مدقلا ىف قير ماء( اهو وا هلي

 ةهيرعلاف رحبلاو ) .٠ رحبلا بوكو ىلا ناسنالا قاس ىذلانا « اظلاو
 0 رحب |بوكر ىأ ) « رامالا

 ىلع « امعوذجو! « رادشالا يس هل

 *ىبع عنص كئليح لواط ؛ ءاملا رهظ

 أذ رام ايمن تالا

 3 0-0 00 58 قا 0 0 2 01 ألا انه الا ني 7

 ٠ قارملا ىف

 قارعإاىف هتيفسإا دارملا

 0 مورا اهل ا لاا كالت عاولا تقلتخا دقو . ريغالفادجلا

 قارءلاىف ةمدقلا *
 نال كاذو ؛ مويلا هيل هيلع قامملا ت

 مو . ةلوه

 ان 9 كلت مانم ءامدقلا انئالسإ فرعي نع الوقثم ءاجامالا

 ٠ تافارخلاب "هفورعملا ء ”ةهفاتاا صيصاقالا عونا نم ء بارمالا هئسلا

 ,اهيكرتيو . اهناثيو ء ام املع مهديشام مهتفس نم اوقرعيمل هيلعو

 اهريستو
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 قارعلا ىف نفسلا 94

 . اهدي امو ىلع_سولا نورلا لها مهو ء مهدعب اوؤاج نيذلا نا 5

 ملو « مول_هلا ن-ع سانلا هيف لغاشتو , ةيندملا هف تاما رصعىف اودجو

 دم "هئيقسلا سما قبو .عيضاوملا هذه لثم ىف «مهنم بتك نم اهلا تفتلي

 نع“ ( نف_سلا هعاتس ىنعا ) هعانسملا هذه برعلا ذغااذاو

 مايا اهولدع مث نامورلاو نانويلا نفس زرط ىلع انوي اوناكف ؛ نيينانويلا

 . مهراضح

 اذهملو . هسأرب مئاق « باتك فيلأت مزلتسي « عوضوملا اذها ضرعتلاو

 فصووهو ءانثم دام ركذب ”ىزتمتو « هيف لافيالا نع ًاحفص برضا

 دنع ةلمعتسملا ةلوادتملا اهمتالاو « اهناهسا حرسشو « :هيلاحلا ”هيقارعلا ”هنيفسلا

 نيدنتم « نيمدقالا دنع امنم فااؤملاو فلاخلا ىلا ةراشالاو . مويلا املها

 « ءايارهانلًاس و, ةدهاشملاب ءانيأرو  املهانم هانممسام ىلع « هلككلذ عضو ىف

 ىلع بك .ذئتقو انا نكيملو . ةصريغ « تارفلاو ةلجد ىرهن لان ددرت اميح

 1 6 8 . اهاوس تملا
 ءاهئامسا ىلع كلذ دعب تأناو ؛ لوا ةئيفسلا ءاشنا فصوب نالا أاد.دف

 : لوقنف . 'ىش دعب ًائيش « اهئالآو
 ةيقازملا ةتيفلا ءاتب - ءا "<

 ًافاك فاقلا نوظفليو «( ًاشاط ) هومسيوءابنحص ةئيفسلا نه ىبي ام لوا

 م .ًاضرع ةدودمم ةيوس باشخا نع ةرابع وهو . ةيرصم امج وا ةسسراف

 دعو « اهيبنج ءانب ذخؤي

 ؛(ًاَتاَق ) نيمدقالا دنعو . ( فطع ) اهدحاو ( ًافوطع ):نفسلا لها دنع

 ايانللا كلت مستو . اليلق تاينحنم باشخا نه

 ( شباك >7 شباج عج ( شباوك سب شباوج ):فوطعلانيب ام نومسو
 وع اهرصتوباشخالا كلت لوط فلتعو . ( ًاقئاط ):نيمدقالا دنعو كلدت ءوزك

 نوكي ام لوطاف . بنحلا كلذ عافرا فلق

 . رقم فمتو 20 بارق اهرصقاو . راثما

 : .ًاماملم ىا [1] ًاطوقلم
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 4 قارعلا ىف نفسلا

 وه الو امنج نع عفت م ريغ اهرخؤمو ؛ قلقللا ”ىش هبشا وا ٠ اهديك

 رمهاظلا نه باشخالا كلت ىف رعستو عافترا نودب طوقلم هنا الا . ليطتسم

 ٠ [خ] فاصفصلاو [5] توتلاو * (1] برغلا بشخ نم رش راغص حاولا

 ةلس 7١ ضعيف رتم فصنو اتم اهم ”هحوللك لوط غل ءزكالا ىلع 2

 مث, ةهئيفسلا نطاب ىلا !مفرط ذفسي ديدح نم ريماسع ريمستلا كلذ نوكيو
 دوعساا حوالا كلذ ىمسيو ؛ اق هلم ديام ردّش ةهيدخلا ىلع رامسملا ىولي

 ١ دعبو . ًاضيا ( ًاهاط )

 مث اذاو . اهريط امم ىلطيام لواو ( ةسود ) ىمسملا راقلاب ىلطت .  امبنج

 امنالطب ا « اهميمدتب أدتبو « اهلا لوا ىف تناك 5 هيلع ت>رط اهؤالط

 ماع هلاكاو لمعلا اذه نم غار

 (ًارايق ) يعدنع ىمسي ( رسكلاب ) مدملاو . اهالعا ىتح اهيثج لقسا نم

 فحصت هو ( اكيوس ب. انوش )21 ىمستو:ةةحيصت و
 ( حاسما ) ةيرعلاب امحيصقو ىسراف لسا نم اهلكو قبوشلا وا كبوشلا
 نررشع اهريك اظاغ غل ءطسولا م>ض«نيفرطلا قدتسمءبشخلانم رو# وهو

 . ارامبتتس 4٠ لوط ىف آر

 مسا هسياعقلطي ىذلا وهو : قارعلا ىف :هيئيملا نفسلا هذه عوف ريك او

 لفسالا نم عرذا + ضرع ىف ًاعارذ ٠" هلوط غلب « هاوس نود :هنيفسلا

 املف) لاق : 4 2م ص ىدادقبلا بيطخلا تباث نبال دادغب غران "همدقم باتكيف

 :طقل رولا نم ثلثلا اني

 ىلإ اهئيآ فلا نيعراو اهنيل فلا 'هلام فاا ىف انريصق ٠ ةانطقل . نيثلثلا ازواج

 ةماعب ةالعا

 املق و اهنبل فلا نيو فلا هئام فالاىف مريصق

 راعلا اذه لقال جرت دقو

 وهو 'ماللادب دعت ءطلم ىأ ( "زنرانرز1 نع هملكي اهرسسفف

 ”رفالا لقال! كش دقو ٠ اذه انمون“ىلا هانركذ ىذ-لا ىنمملاب اهيحاونو دادغب ىف

 ”«ظفللا هذهو ٠ اهب كوكشم هلك » هيشاحلايف لاقذا هتفل ىلا هلق ىذلا ىنمملاب

 لبو طيحللا طيمو «ناسللاو ءجاتلا# ةلوطملا هيرعلا مجامملاف ىرثال ىنملا اذهب
 - نودتلو طفستلف هيلعو ٠ ىزود قرسدتملل ”هيبرعلا مجامملاب قحلملايف الو

 فرعي هك قارملاىف دنع فورعم رجش برغلا ١

 نرفلا يدعتبال .قارعاا يف«لفنلا ثيدح تونا ؟ !؟هرساسد !ةساداةةاأتلخ.
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 قارعلا ىف نفسلا ا

 حول قوف نم اهتيشاح ىلع سيلو . ىلعالا نم عارذ فصنو عرذا ىئامثو
 «ةلجدف الا هئيفسلا ريس نوكي الو . اهنم هركذ ىنأر ام فالح اشفي دودمم
 , هئفس نم فلالا نيب تارفلا ىف ةدحاو اهنم ىرت داكت ال كنال

 ىننةليملاف  اميذكاش امو ( نبلاو ةليهملا ) همسا رخآ عون نفسلا نمو

 ئش هيشا ىهف ع ةةئيفسلا نم ءاسما رثكا اهيبنج باشخا نا الا ةهنيفسلاك

 نم أطوا وهذ اهردصاما . ءافت ىلع قلم « محال' نم هعالضا ةدرحم ناسناب

 دنع همس هئمو «ءاملا ريط ٌؤِجْوي ثلا ريدك وهو«لوطاو :هئيفسلا ردص

 ضرع ًاريذك طوقلم ريغ بلاغلاىف وهف اهرخؤم اماو . وج ْؤجلا ىا برعلا
 نع «ةيلعوا# عدوا« ةهيقديلع ىبي كلذك ناك اذاو . نيته بارق اهرخؤم

 .( ةشرع) امنومسي بشحلا
 ىلا ةهثالث نا ”هحول لك لوطو ٠ عدلا ع ةليهلا باشخا ىثغتو

 كنس هاو ارتةيئاس 8# ضرع ىف راثما هد . بيرقتا ىلع ان تاز

 تفزلابوا راقلاب ىلت الو « نهدلاو نطق 1 تفلت وا ء طفلجتت ء”كشغلا دعبو

 .٠ دبا

 هيبنج ىف سياو ( شرع )و سيئ هنا الا ةليهملا عنص لثم بلا عنصو

 اهو. دحاو ءرخؤمو هردصو . ةليهللاو "هني ١! ىنج نيب امهف ةليهملا ءانحتا

 مهاسلبو ةهيدنع :هملك ملبلاو. ىلعالا ىلا نافوقعمو :هئيفسلا رخؤك ناطوقلم

 ءييدامود

 : اسمهمدمإ ىفإ ام قا وا امهعسىا ىللاا وا ةليهما ء رشو » نولوغيو

 .هب اهريثن اذا راشملاب محلا رشو مماوق نم ذوخأم هلاو

 بحاص امعنصي صا وا عئاصلا امعتسىا .:هنيفسلا ( قد ) اضيا نولوقيو

 ىلع هئيفسلا نال : لللاو ةل.هملاب ريغوتلاو. :هئيفسلاب (قدلا) اوصخو . ةهقفتلا

 ةلايهملا رسشو -- كذكو

 كيذكو.ر نم قايم 00 قدلا قاطيو« :هتيفسلا (قد)و« ىمللاو

 ميلاو ةليملاو < تملع امك راقلاب

 :ع هلا مه .دحاولا

 تاوع فاعيما 6) © رجالا
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 هلا قارعلا ىف نفسلا

 ٠, نفسلانم زاقلا ىللعي الام لك ىلع (ريشوتلا ) قلطي
 فيفختو هو «ماللا ديدشتب (ًافالج) مهدنع ١ تفلقملاوا* طغلجلا ىمسبو

 وهو نفسلا طفلخم ىذلا طافلجلاو ... » : هصن ام صصخْلا ىف لاق . طافلج

 تفزلاب هحسعو ناتكلا ”هقاشم اهزورخو حاولالا ريماسم نيب لخدي نا

 .ها . راقلاو

 ريسادقو «تارفلايف نوكي امهطاشي امو نفسلا نء .نيعونا| نيذه ريسو

 ٠ ةلجد ىف هارت الف ملبلا اما : ةلجد ىف ةليرملا

 ًادارطةساىرخالاعلونالا فصو ىتأبسو قارعلا ىف :هنيفسلا فصو اذه

 .٠ امافتلا ركذ دنع

 قارعلا ىف نفسلا ”هيقب

 هريسو نفسا ربك وهو ( شكارب ) ىلع مهدنع مم ( شكرا ): ١

 مسالا اذ ىمسي نفسلا نمعون مويلا دادغب ةلجد ىفو . تكامو ةرصيلا نم

 ءاملا نع هبنج عاسفتراو « نيرتم ضرع ىفءراتما ه بارق هلوط غلبي ًاضيا

 لقد هلو : قيقرلا راقلاب ىلطملاو طفلقملا حوالا نم همدصو « دحاو رثم وحب

 نم ضرعا هرخؤمنا الا ءرسصقب نيفرطلا طوقلم وهو هيف هشرع الو ناكسو

 ميسي ىذلا ىراخبلا بكرملا بينج ىا ( بودلإب ) ”ىش هبشأ وهو : ءردص

 ٠ ىدادغيلا بلا ىا (قئاقلاب) وا . ةرصيلاو دادغب نيب

 نفسلا نم :( تالغإو ) و ( لاغب ) ىلع مهدنع عمجت (ةلذبلا ): ٠

 . دنهلا رحبو سرافجيلخ ىف اهسال « راحبلا ىف ةرايسلا رابكلا

 فيفممو ةزدمهلا ناكسإب ] ( مالبا ) ىلع مهدنع عمجم ( ليلا ): »م

 مدقت دقو [ مولا ] نم :هيدنع :هملك مبااو [ تاملبو ] [ :همالبو ] [ ماللا

 تاراغط ٠١ هرغصا ىلحو « ناكسو لقد هلو هيف شرع الو هفصو

 « ىراشع لبد « ىرصب ميو قاع 0 :ةعيزا مالبالاو . اراغط ه6 ,ريكاو

 ٠ ىدادغب لبو [(نيشلا ديدشت 7

 :ىراشعلا اماو .:هعانصلاو لكشلا ىف دحاو امهف ىرمصيلاو , قارملاامأ

 ريغص هنا الا : قارملاو « ىرمصبلاك وهف : ( تايداشع ىلع محدنع عمو ز
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 قارعلا ىف نفسا هم

 نم دحاو رثم ضيع ىف « راثما 7 هلوط غلبي : ًاضيا جاسلا بشخ نم عنصيو
 حاصي ال وهو < طسولا ىف باكر ليو وتسم نيفراعلا طوقلم وهو . طسولا

 باكراسحج نم رثكا عسب الو هللا نم رخا بئاجىلا بناجنم روبعلاو هزنتلل الا

 راشملارمتىف هريس رثكآو ؛فدجلاو عقدلاريسيو : نيحالم ىا :[ نيعوفاد ] و
 . ناكس الو « لقد هل سيأو . بسم هيلاو < ةريمبلا ىف ىذلا

 ١51:1 يمالسالا ندعلا ىف لاق برعلا دنع :هدق نفس تايراشعلاو

 .ها6 . ليثاا ىف ام راسي بكام تايراشعلاو ... »
 لكشااو :هئيهلاىف هفلاخمو ىراشم !نمرغصا مل وهف : ىدادغلا ملبلا اماو

 هيف لقد الو ناكس هلو . ءرخؤ» ىف هكر لحمو « توتلا بشخ نم هحواو
 هبحاص نوع ممال : نيفادج ىا ؟ نيمالبو ] باكر 'هعبس عسإ ام *هباقو

 [ :هيوبلاب ] دادقب لها ةيمسإ ضبا ءالطب ىلطيو : ماللا ديدشتب : امال

 ىئايسو . كيرحتتاب [ ًارفم ] قارعلا يداب لها هيمسيو . ةيكرت هملكلاو
 . [ قئاقلا ] مساب نفسلا اًضيا ىلبلا 8

 ىلع مهدنع عمجي [ ءاستلاو واولا ناكساو ءابلا مغب ] [ توبلا ] :

 ر

 راع ردسص اسهل ةليهم ىو : بكرا ا_هانمم :هيزيلكلا :هملكلاو [ ىتاون ]
 د. رادقم اهلمحو طسولا نم اهمناكسو اهنع ةلصقنم اهءارو اهئيلع ىا اهشرعو
 !| ىفارطا ىف اهريسو ماعطلا نم ًاراغط

 :[اةيشطل]: ه

 7 ىلع لقالاو [ بوشخ ]ىلع دنع عمجت [ ءاه رخالا ىفو

 مللالو ] ًادج ةريبكلا ةهليمملل اينج نوكي جاسلا بشخ نم عنصي قدوز

 .:11ةدحوملا ءابلا حتقو ن نوكسوءاعا رسل 3 4

 ناك ام قارعلا ملبلاب دارو : محاولا فخ ب ًاضيا ريكلا وهو قارعلا
 [ تارفلاطش ىف هزانبو هباحصا
 ل١ لها دنع ىمسيم ةرصيلا ىف عئصي ىذلا ملبلا اما

 ٠ "هي رصب ةهئيفس لاه
 رافلافاكلااب [ قنادلا دس كنادلا ]: 5

 اوةلجد طش لها مسالااذه هيلع ىف

 كلذكو ىرصبلا ت

 ا ديدعتل [ هيلا ] ضعبلا ةيمسيو [ قئاود
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 32 قارعلا ىف نفسلا

 ىلع ؟ةهيتنس م١٠ طسولا نم هضرعو راما ؛ هلوط غابيو دوبعلاب صوصخم
 ةنيفسلا ف رطب نايبشءافرطو ناكسو لدهلوءلاجر ٠١ ىلا ١ نم عسب.بيرقتلا
 امو ةرامعلا ىلي امم ةلجد طش ىف دجوب ام رثثلاو :هجاسلاو "هنيفلا نيب وهو

 . اضيا فارغلا طشو ىبونْلا قرسشلا ىلا قوت

 ضعبلاو [ جوس ] ىلع ,ثدنععمجت :هجاحلا نازو : [:هجاسسلا ] : ا
 جاسلا بشخ نم هعونمم اهنال عسا لوالاوءءايلا فيفخح :هيجاسلا اهيمسإ

 [ةينالاو] "هيقاسلانم ةذوخأم اهلا نومي مهناف "هيجاسلا ظفلاماو: هب تيمسف
 ىلا © نم عست . ريسملا ىف هيرج ىر#ت امال كلذو [ ىراجلا ريغصلا لودجلا

 دحاو رثم وحن ىلعالا طسولا نم اهضرعو راتما ه بارق اماوطوءلاجر ٠

 ني قرف الوءاقدتسم اطقل ناطوقلم اهافرطوءارتميتنس 4٠ ءاهز لفسالا نمو
 اهمدقع فرط فلغي دقو : اهرخؤم ىلءاهمدقم لوطيدقو اهمدقمو اهرخؤم

 نوكي بلغالا ىلع اهريبستو ناكس الو لقد اها سياو ديدحلاب اهرخؤم وا

 ام وهو )ىدرملا رصق اذا الا -( طوفاد ) مويلاا مينو نومسي اذهلو )عقدلا
 قادجلاب اهريس نوكيف ءاملا عافترالا ضرالا هسأر لي ملو ( "ةيفسلا هي عقدت

 فرغ نم ةذوخامىعو ءارلا .ديدشنو نيغلا رسكب :( :هفارغ ) مهدنع ىمسبو
 امنوحتي تارفلال هاو اهنورسكي دادغب :هماو:نيغلا حتطإ نوكت ذئنيحو ءاللا
 اهيقرط دحاىفو فصقورتم بارق اهلوطو.فكلا 'هضبق اهظلغ :هبشخ ىهو
 ارتميتتس مو اهلوط غلبيو "هيشخلاب لصتم ثلثملا سأرو لكشلا :هثدثم "هحول

 (ةيبالجلا)و( كلادلا )ومي "هيشحلا ) ريبست كلذكو .ارتميتنسا» ٠ ضرعوف اسرق
 . ( قوحشملا )و ( هيبسملا )و ( رييعملا )و

 (قروزل.) ىو نيمدقالل تناك ىرخا نفس عبسلا نفلاءذه لبا لعلو
 بكارملا هذه رادقانال . ( ريمملاو ) ( ةوكرلا ) و ( براقلا )و (يسوبلاو)

 ٠ صصخلا ىف ةديس نبا مالك نء ذخؤي ام ىلع كلت رادقاك

 ةهيبرع ىهو ( نفس )ىلع مدع عمجت ءآفلاونيسلا رسكي (ةنيفسلا): م
 ىف ةديس- نبا لاق :اهقا اقتشثاىف فلتخادقو ( نيسلا حط ) اهحيصقو: ةةحيصق

 ىاسنفسلانم قتشم ةلعق ىنمع ةليمف :'هنيفسلا ... ) :ديردنبا نع صصخملا
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 قارعلا ىف نفسلا 03

 : ىج نبا ىكحو : نئافسو نفس عطاو ءرششقت اهناك ءاملا نفست اهنال رشقلا

 ( فوطق ) هريظنو : نوف-
 لمعتست مويلاوءاريف ةع الو ناكسو لقد اماو اًضيا امفصو مدقت دقو

 ١ مما ضعبلا قاطي دقو : باطحالاو نبتلا ل ةل.مملا ىلع تارفلاىف *

 لا نم :هيااخلا ةريبكلا

 ق(ةددشم داي م ةروسكم لاد اهدمب مملا يدعتي ) : [هيدامسلا ] :

 اهاسيلو ةرصبلا فارطايف دجوتو دامسلا اف لمح .ةجاسلانم ريكا :هنيفس

 . دامسلا نم قتشم اهمساو ناكس الو لقد

 ةهيسراف مج اهدمب مملامدعتب ] : [ ةيكامسلا تح ةهيجامسلا : ٠

 عون ىلع دادغب لها اميقلطينامسا [ "هيراب يرابجلا ]وا [ةددشم ءاي من

 :ًاضيا راقلاب ىلطتو ةلجدىف *

 لمعتست الو دحاو رتم وحن طسولا نم امضرعو راتما ه بارق اهلوط غل

 . اممسا هئنو كمسلا ديصل الا

 لا عنصتاك عنصت هيكامسلاو .نفسلا نم دحاو

 عاقب دقو ناكسو لقد اهو ريقلا نم :هيرايقلا فيجصت اهناف "هيرايحلا اما

 بارق اهفادجم ةهيش> لوطو . فادجملاب اهريسو .نايحالا ضعبىف لقدلا اهنم

 ةحول لث. هحول اهفرط ىفو ًارتميتتس م٠ ءاهز اهظلغ غلبيو راتما ( م )

 . لياَش اهريكت دقو :ةجاسلا فادح

 ءاسيلا م-غو نونلا ناكساو نيسلا مغب ) قينسلاوأ ( كينسلا ١)

 ىلع مهدستع عمجو ( :هيسرافلا فاكلا وا فاقلا ناكساو :هيتحتلا ةدحوملا

 فارطاىفهريسو توبلاب هي وهو .لصالا :هيئانوب ةملكااو(قباتسو كياتس )

 . ةرصبلا

 نوكسو نيشاا حتفب )( روجخحلاوا « روطخشلاوا ؛ روتخشاا ) ١

 « ريلاخش ) ىلع مدستع عمجتو دحاو عونل ءامسا ( ءاستلا مضو ءاسخلا

 ثكلا نم قتشم روتخشااو:(ريجا>جو'«ريطاخشوا

 ”راعاا ىلع يدك ريثما رو:ةةكجلاو 'ةيسرافلا

 ىثك نم ىزشك !ا وهو
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 0 نذلا تارفلا لهاا ذلا نم ( روويخسملاو 1 روجشمملا مسا هيلع

 ناكرا :هعبرا وذ وهو ءطقف ح والا نع هعيص نوكي.ةرصيلاو

 0 وهو : ”هلامو ء ثيه ىف ىو . هلوط فاضت هضرعو « راما

 الو « ناكسس هل سسياو . (

 .امق ثيح هحاولا عانت لب ءهب دعصي نا ءا

 اب فورعملا ريقلاو ء باطحالاو ء ةروثلا

 ال ردحتا اذاو . لئد

 ةلموملا لادلا حتقو ءارلا ديدشتو ءاطلا حت ) : ( ةدارطلا ): ١

 ( تادارط ) ىلع اهنم ليذقلاو ( ديرارط) ىلع دنع عمجتو ( ءاه اهدعب

 ةريغص ةلفس ن 1١ ىف لاق . دارط أاهحيصت ةنلع هو 5 (دارط):

 انف ساو « ةليهااك انكيهو كلذك مويلا فو .01( ٠ ىرجلاو ب

 تارفلاىف اهرثك ! ريسو الجر ه٠ ىلا 10 نه عسا. ناكسو لقد اهلو ءهشرع

 . نفسلا ن. اهريغ ىلع اممسا قلطي دقو . ةلجد ىف اهايلتو

 ءايلا رسسكحو ةلمهملا نيسلا ناكساو نيعلا رمسكب) : «

 ءاجيسأ جس ىعو : [ ىباسع ] ىلع مهدنع عمج ( ءاه اهدمب .ايلا ديدشتو

 نه امحيسنو

 نادعملا املمعتبام رثك او راقلاب ىلطتو رثملا ىلا رئملا فصن نع توافتب اهقمعو

 . راوهالا ىف سوفاجلا لها

 وهون[ ءارلاو ةهيسرافلا فاكلا مضي ][ قورقلا ىقوركلا ]: ٠6

 هريسو ؛ ناكسو لقد هلو الجر عبو عسل راقلاب ىلطيو .٠ ملبااو ةةئيفسلا نيب

 ردحاو رثم ضرع ىف راتما م اهاوط غلبيو ٠ ىدربلاو ب

 نع 2 فورق ب: قورك نادم احلا يمس لجر ىلا هتبسنو . تارفلاىف

 مويلا وهو . هيلا بق لكشلا اذه ىلع هان نم لوا وهو « توكلا لها

 . اذه انموب ىلإ نفسلا هذه ريمعت اف هتعانصو :هفوكلا ىف نكا

 نيواركلاوءلفاوقلاك ؛ يرفملاوا« ةردحتملا نفسلا عم [ راكتلا ]: 15

 عضوم ىف ماعط ايف ةردحنم نفس « راكلا ... ] : صصخللا ىف لاق . ربا ىف
 ءلا 1. دحاو

 ا [اهياكلا ١ هيلا ] : وب

 بحصآ ”هئيفس ىهو ( اياوك ٠ - اياوج ) ىلع

 مهدتع عمجت[ ءاه اهدمب ءاياافيف

 « هريغو مامطنم ةلمحلا
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 ءاملا ىلا تبتنا اذا ىا ] هريغو روه ىف تحج اذأ :هنيفسلا لمح نم ففذختا

 كلذ دعب داميوللاكلذ زوجتف :هنيفسلا فخ ىتح [ ضرالاب تقزلف لداقلا

 راتما١٠ هلوط ام اهاربكف , اهرغسصو "هيلا ريك توافتيو . املا املج

 !ذا« ةريبكللا ةليهملا ةرمصبلاب ةهياطلو :بي مو ىلع راتمأو هلوطام اها

 عزتي اذا الا مسالا اذه الع حصي الو , لقدلا اند علق

 رغآر بسك نيعلاو فاكلا ريسكي] [ريبكلا دعكللاو ريغصلا دمكلا ] : 6
 0 « راقلاب ىلطي هنا الا ( ةليهلا عون نم وهو . دوعك ىنع مهدنع مم [ نيب

 ي*عو

 ىف هريسسو ؛*ف هشرع الو , ناكسسو . لقد هلو .الجر ٠: ىلام٠

 ةلبهملا رادقع ناك ناو ؛ ةلمهملا "هنف نم رغصا اناد نوكيت هتنو

 ٠ تارفلا

 : [ ةيبالكلا تيتساللا ] : لو
 ةروسكم ةدحوم

 موضعي اهيمسيو [همغ] [قارملاىف ةفورعم بارمالا نم ةلبق] نادعملاو روهلا

 ءالب اهدمب ماللاديدشتو فاكلا متشب

 ناذمم دنع اهمساو .[ناه اهدعب ةددشم تهين ةانثم ءآي امل

 راتما ةثالث اهاوط غلي. بصقلانم نوكي اجيسنوءجسنت ىهو ريغصتلاب[ةميعز]

 بارق اسيفرط نمو ؛ ًارتميتنس ٠0 طدسولا نم اهضرعو © بيرقتلا ىلع

 لج ررويعوا ؛ كمسلا ديصلالا جلصتال ىهو ءراقلاب ىلطتو . ًارتميتتس (00]

 لقد اهل سياو «لاجر "هئالث عستام ”هيلقو .رهغلا نم رخآ بااجىلا بناج نم

 . تارفاا ىف اهريسو ناكس الو

 1: حس
 .5هشرع

 اهل سيل :هنيفس[ءاح اهدعب نيسلا سسك مملا حتش

 اهملي ةلموملا ءاطلا مضو نيشلا ناكساو مملا حتش ]: [ فوحشملا] : ١"

 «"”هيناع ةغا فحش نم ىقل [ فيحاشم ]ىلع مخدنع عمجو : [ هاف مثواو

 ئاضيا هو [. هب تيهذ ةهباحسأا حييرلا تفحس] : لاَ فصسق « هيودبو.

 .ه'[.ضرالا ىلع امسارف [ارلاديدشتب] ترج تشم اذاىنلا ةهقا !ء«فوحسلا]

 امعلا نم مسالا اذه هيلع قلطيو « ناحر ٠١ ىلا ه نم عسا ىذلا وهو

 ةةيلفو . خويشلا قوس ىلإ :ةيئيدملا نم برعلا طش ىفو ؛ ةرمحلا ىلا
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 1 قارملا ىف نفسا!

 ؛ ىل-ءالا نه بيرقتلا ىلع ًارتميتتس ال هطسو ضرعو « راتما ١ هلوط

 4و 3 هددص ضرعو [ هتحاس نم ] ىا ىلذ-الا نع ًارتميت

 قبال باكرلا هنأ بكراذاو . ًارمتنس غ0 وكلا هرخؤم ضرعو ؛ ًارتمتنس
 ٠ تاراميتلس "هدم رادقم ىوس ءامال ةرواجلا هتيشاح نع

 بكارلا كرحتام ىتم هلال « رايدلا كلت لها ريغ هيأ بكري نا نكمي الو

 ةرييسساو ؟ ىرملا عيرس هلال ( هيف براحتي دقو « هام فرغ "هكر ىئدا

 كاذو [ قيقرلا نيلملا ] ىا : ةهعدرلا ىلع نايحالا ضعب ىشي دقو عفدلاب

 مايا للظيو . قيرطلا كلذ ىو-- برو مهل سسيلو ودعا هباكر قيام اذا

 هل سدياو . جاسلا نم هيشخو . رابكلا ءاسؤرلاب صيصخ كلذو ؛ فيصلا

 .ناكس الو ؛« لكد

 حول نم ذختي ريغص تارفلا مالبا نم ىلإ [ ىب
 م٠ طولا نم هضرعو .٠ بيرقثلا ىلع د

 ؛ «ءيحاص مسي دقو لاجر ٠١ ىلا هنم عسب دوبعلاب صوصخع وهو؛ًارتميتلس
 ءاما [ هيأ ريمي ىذلا بكرملا س ريعملا ...] : صصخلا ىف لاق . ميدق مسالاو

 ةرعمبلا ىف [ ريما ] ىعسيو , تارقلا ىف هريسو . ناكس الو لقد هل سدلو

 هلا نيد مف هزاتااب صيصخ كلذو [ املب ]

 مال أهدت
 1ك

 اهلا حتفو ملا ناكساب ]: [ ةليهملا :  م

 امهر نولوقي باغالاو [تاليهم ىلع دنع عمج :[.[ه اهبلي ةحوتفم
 نع اهاو ماعطلا نم ًاراعط

 . تارفإا ىف

 ةل-جد ىفو . تارفلاو ةل-جد ىروهل ىف نفلا نم مويلا دجوب ام اذه

 ثء لمحت اهارفصو . اهفصو قيس دقو

 اهرااك ا ريسو ناكسو لقدو [ هيلع ىا]

 . ءامسالا هذي مست ىتلا نفسلا نمض ىف لخدل ىرخا ةظاط دادغب

 ىلي جدلا مظاك

 ىدوصتملاوا ةيدوصتملا

 ام كاسح نلبي نو لم كاجيخسل , حلالك تنل

 ىلذ اةيحاتا عب ماس نيج عع
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 ىروصنملا وا ةيروصتملا 1غ

 ضقل ”هعباتلا )١( سابع

 نم برغلا ىلا

 ديدشت, ) شارف ىبا روه ىلا ىهتنيو ؛ ىبرعلا قارعلا لوهس ىلا هنم ىلايد

 .( صلاخلا دعاوس دحا ) عوفرملا ربت نه برقلاب ( دادش نازو ءآرلا

 لجارللعبراو « بكارال تاعاسث الث :هفاسم اهتم ىلا هجر نم هلوطو

 هتهوفو؛ راتما هميرا هضرع نوكي نكامالا ضمب فو « فدنو نارتم هذيمو

 دعو ءايمانوا ىلإيد نم جر رمتلوا وهوكاب

 ردغ ىذلا لحلا نه « نيرمح لابج ةل-لس نم هجرخمو ؛

 قو ؛ قرويلا نم لحلا كلذ هناقدط ضعب :هنوكتملا لمجلا يف ”هثوحتم

 تحئلامدقمو راتما ”هثالثهضيعو هعاس ثاث :هفاسم هلوطو ًارثم 7٠١ تحتلا

 بششخ نم باب ىا عانص هتهوفلو « سلكلاو قاباطإاب ىنم ىلايد ههج نه

 رولا ةهوفىف لزنيو عقرب وهو ءانبلاىف بكردق توتلا بشخ نم كانه وهو

 ليا فتوحنملا مسقلا :هيات دنعو .ال وا ءاملا ىلا جايتحالاو ءاضتقالا بسحب

 ةهسعبرا رهثل! ىرجم نم :هيرقلا ىلوالا ولع « نان ريغص نايا رهنلا اذه نم

 نع دءبتو راما ةهثالث ”هيناثلا ولعو < ( ؟ ) لييثزلا ةضافأ ىمستو راتما

 رايدلا كالت لها اموري ,:اهلو ًارتم نيس ىلوالا

 اذه ةيحاسس هرجأت تناك تيرفع ليلا ىف رهلا اذه ىرح تحت : ىو

 ءرجاؤتو راثيدلا اهل دنع اكءاسملا دنعومويلا ىف ًاراشيد هلمع ىلع ريغلا

 رهنلا لودج تحت مت ىتح ةديدع ًامايا لاوثملا اذه ىلع ايقبو . اهم ىنزيف هيلع

 هماعا دعي تيرفعلا كلذ للداز ةضاقن ناتيبارل' كنانو .دحاو راثيدب روكذملا

 ةيدوصتملارم نم مسقلا كلذ نآلا ىمسيببسلا اذهاو.ريخالا مويلايف لمعلا

 . اضيا ءانزلا رم

 ىنععي "هيكرت "هلك ءايلا نوكسو اهديدشتو ماللا رسكو ةلمومملا لادلا تغب ( ) ١

 * نونهيلا
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 53 قارملا ىف نفسلا

 جرم نم ةعاس ىثاث "هفاسم ىلعو

 . تب لاصالا . ليجلا يرو سلموا

 نم طالخا اهلهاو .ًابيرش راد .٠# :هيرقلا ىفو ."الوط طسولا نم اهقرتخم

 هس رعلا تا هذا - اهيذس مهلكو داركآلاو

 قىو؛ىدنلا كلام همسا لجر ”هيرقلا سدئرو.:هيدركلاو "هيسرافلاو "هيك رثلاو

 نيسحىف ًارتم نوح هتحاسم ريسكتت ناكرالا عنيرم ءانبلا دق عماج :هرقلا

 صلاو مدسقلا قاباطلاب بم وهو.ًارتم 15 هضرمو ًارتم ٠٠ ءالصم لوطو

 لرختاا نم :هيرقلا ىلو . قروب لخادلا نم هاردج تلط دقو ساكلاو

 تبذبام لك راجشالاوهكاوفلا عاونا راس نم اهقو.سأر فالآ محم ردقبام

 ةدوجو امورك ةريكب ةروهشم ىعو.قارعلا ماقاىف

 نم رثكا مركلا سرغب نودوهشم
 . مظع مارغو , ديدش قلعت هسرغب

 مهاوراجشالا عاونا راس سرغإ مهراهتش

 ىلد ةيحان نكرم نم ةهعاسو :هيروصتملا "هيرق نم نيئءاس :هفاسم ىلعو

 ناقل عمي سم هاو صحلاو قاباطلاب هيف ةهينم كرايو ديسلا رام سانع

 نيالا نم اهرادجو « راتمالا نم نبرشعو ةسمخم نوريشعو :هسمح هسا

 ادحاو ريم ايطيحو اهلوط غاب

 ىل-ع امتولميو ام نوكربتي مارتن "كرب ةرخصلا ءذمانا نورئازلا دقميو
 .>ص رازما لخاد ىفو.( فوعلا) ى'

 ىلع ةرم المح ماجتالا دحا نا ىوريو.رازأا ربق لوح ا نوفوطيو اهله

 ةرثكأ ضرالا ىلع لادال اهامرف ؛هلحام عمسي نانع كلاعجل اهذقثلو هفتك

 هيسنج نم ( ١ ) هتماَق لئتساو بضغلا ةروس هتذخاو4لجلا نم ءارتعاام

 نهاظ ةرذصلاىف اهرثا لازإ الو ةريغص ةهمطق اهنم عطقف ام امرمضو

 نم اهائاماكو ةرخصلا ه ةرايزلءاطشلاالب ناحرلا نودشي رايدلا كلت لهاو

 ماد ىلا ةدن *«دوصتملا رهن اما

 ]دووم و

 فاقوا : ١١ فاقوالا نم هنأ
 شمل همساو ماهتالا حالسلا نم عوت ”هماقلا ١(

 ٠ وست رفلاب
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 نارعلا يف نفسنا 6

 بوبحلا عاونا راسو نطقلاو زرالا ىروصتملا رهن ىنع عرزيو . ددغب

 ىلوالا:لئا.ق ثالث نم هعادزو ءنيرين نادف ٠.” ىلا ؟ه. نع هتعارزو

 مهاصاو. يدركلاو ةةيسرافلاو ”هيكرتلاو ”هيبرعتا نوماكتيو ( ؟ ) نارطاط

 نؤيراجملاهيئاثلاو ؛ كبسابعموسير مماو بهذملا "هيفنح اهيلس مسو.داركا
 دحا مسير مماو بهذملا هيفتح هين مجوطقف :هييرعلا نوملكشيو [" ]
 بهذملاهيفنح ةهيفس مهو طقف ”هيرءاإنوماكتيو د ويلا :هئئاثلاو < ”ةممطلا

 طلاس هسا تحت ءاحتالا كلت ىف روبملا ةريشع عيبمجو مهلب سيئر مهل سلو
 .نيمهاخ ءاضقل هعباثلا (4) طابر لزك ةد ازلا رم ىف لزانلا ريذعلا

 هنم لامشلا ىلا «سايعىلد ”ةهيحات زكي م نم < ةعاس فاضت :هفاسم ىلعو

 ."هيسرافلا فاكلازؤكسو نيشلا مذب :(نابقش سس نابكش ) لب فرمإ لت
 رهن ) ىهتنم ىف عقاو وهو « رتم م٠٠ ءاهز هطيحعو «ًارتم ١6 بارق هولع

 لتب] فرميرخآ لت لئلا اذه لباشوءىروصنملا رهن تاعرفتم دحا (ىناماسلا

 ىحيو « نو رش رن تاءرفتم نم « [ ديمس رم ] ىهتنمىف عقاو « [ باش
 هيجل ىشمو , ىروصتملا رهف لمعلا نه ةرم درح « :يروصتملا تيرفع نا
 روك ذملا رهنلا "هيحاص هب تقحلف « هفتك ىلع ًابارت هممفملا ع ه ]هزه كرات

 نم «زه ىف ناكام ضأن هبضغ نكس املق « هللا عجربنا ىلع ةتطاصو

 . لتاا اذههنم ناكف بارتلا

 ءااطاربلل فلا اهدمي ىلوالا ءاطلا جتفب ( ؟ )

 + نونو
 ؟هيلثملا مجلاتقو مملانوكسو ماللاوفلالا ركب نوبراكملا دمع نويراجملا ( ؟ )

 "ةماعلا اهظفلي اذكه ٠ ءايلا ديدقتو هءآرلا ريكو فلا اهدمب ةيسرافلا
 هيف لافف طابارزق نولوقي بلغالاو ةميدقلا دابارسسخ فيحصت طابر لزق ( ؛ )

 ٠لزق ىنمم اذهو را طاير هيف ناكوا رجا ًاطابر كانه نا مهلظل طابر لزق كرثلا
 فوصلانم ذختملا جسنلا نشحلا بوثاا نم ”هعطق قارعلا لها دنع ةزبلا ( ه )

 ةريذصلاةرادحلاوا بارتلاابب ل. ٠ "هعبرص ”هعطقلان وكت داكتو ٠ امهوحتوا بنقلاوا

 0 ٠ رخآ ل ىلا لقتنا داوانم اهريغوا

 فا اهدمب ةحوتفم هآر مث ةل

 لييزلاوا ةهفقلاوا ةلصملا ةلزتع جلا

 + اهوعتوا
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 10ا ىلازفال سدقلا جرامم باثكا

 تأطخادق ىناماو "هعقبلاءذه لاوحانمهتف رع "هصرفلا ىلىحْساماذه

 نبدلا ع .٠ ًارذع ءارقلا نم سْملف ركذلا قحتسيام كلانهام ضعيف

 ىناليكلاهلا ضيق 0 نإبارهم

 ىلازنلا دماح ىلال سدقلا جرام باتك

 7 فجوف دوققم هلا نظي نات طخ بانك
 1س دلع لع (طممسفلل ممنلم مغ مامون

 بتكلا اف ”هءومم الح نمو ةردان ةسبط بتك دادغب ءادا دحا دنع .

 :ةيئادلا

 ( ةعوبطمربغ ) . تاحفص ثالثىف ةلاسد . سفنلا لاوحاىف لئاسم

 ( عوبطم ريغ وهو ر ىلازنلا دماح ىبال سدقلا جرامم باتك ”؟

 ( رصيف عوبطم ) ىلازغلا ملا رايمم بات 2ك

 [ ضيا عوبطم وهو ] ٠ ضيا ىلازغلل رظنلا كح باتك

 لك لوط . ةحاقس ما ىف وهو ىناثلا باتكلا الا انه فصنال نحو

 ١ةحفملا نم بوتكملا لوطو . اضيع تا تارتميتنس هب ىف اغتنم اال ارنم

 نم طخلا ندحوهو.ًارطس ام ةحفص لكى د.ك اضيع تارتمددنس ىف ارتميتنس

 لفسا ىفو رمحالا نايتخسلاب ةدلحت ةعومجلاو. همحاف ربحلا دوسا . قلعملا عون

 . رضخاو رمحا نينولب عنصلا ةمكم , صنعا ةزاريش ءالعاو باتكلا

 .يهامدحاوبتاك دب اهلك ةعومجملاو . نح رمحا ريم نوانءلا تدتك دقو

 .رفح ثالث هيأو ًانم ًارفح هلوط ىلع روفحت هددصيف نمت ىذلا باتكلاو

 باتكرخآ ىف الا ركذو لف”هعومجلا خعررات اما ىذمرث رفصا نسح دغاكلاو
 : هقرح اذهام لوهذا . لملا رابعم

 :راسرمم ىلا هيب رقتفاو « هل ”هقيقحال ا ىقيقحلا ىلعلا هبتشي اكو ...»

 كردتنازمم ىلا رقافبف .رخآ الاف مفانلا ملاصلا للعلا هبتشي كاذكف

 درفللو. لعلا رايممىف اذهافنس ؟ لمعلا نازيمىف اك فاصالف . هتقيقح هب

 ىلاعت هللاو . باتكلا اذهيف هل "هبغر ال نم هل درحتيل هسفنن باتكلا كلذ

 ىلو هنا . دياةلا نيعبال لقعلا نيعب امهبلا ظنا نيباتكلا لمأتم قئوب

 ىلع «ولسو . نيرك اشلا دمح« نيملاعاا بر هَل دماو .  دساتلاو ديدستلا
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 ىلازغلل سدقلاجراعم بأ 0

 موب هنم غارفلا عقوو . نييدهملا نيداهلا هباحصاو ني.يهاطلا هلاو دم هيب

 ءاثالثاا موي بج ] ةئاماامتو نينامثو عبس :هئس رطقلا ديع موب وهو ءاثالثنا

 فاؤملا ةحئاف نآالا كنؤدو - .(ماوؤمو ةلدا# تارهش نع اا )

 فيطلاب كنوع ميحرلا نمرلا للا مب

 جامو . دسقملاو قالغالا حئاقو . دسجلا قااخو حاورالا عدبم هاذا

 نم رركستي ام ددعإ ًادنح . دشرلاو ىدهلا اهنا نمو . ددعلاو قالعالا

 ةولسصلاو . ددرتيو روددصلا سافلا نم ددتو . ددعايو نويعلا تاظحل

 هللا نأ لع ديأتلو قبل ةولس هلآو دمع . دلوو دلاو مركأ ىلع مالسلاو

 همدلص بئاجع ةدهاشل مهمه صاختساو . ريعلاو مكحلا لاي وا رئاصب مق

 تادوجوملا عج نالةربع هيأ اوظحال ايش اوظحال اماكف . رضحلاو وهبل' يف

 ةاوسس امو . ةلاصيس هللا وه هتاذب يهادظلاف . ضحلا قا دوجولا ةآ ص

 : رش , ءروث نئالدو ءرومظ تالق

 دحاو هلا ىلع لد . يآ هل 'ىث لك ىفو

 ىلا هم اوجاع . ركفلا ىراجتو . رظنلا حراسميف 'ىث مماحتس اماكف

 ءريفتإ .ىوتساف ةيصوخ . ىوقلا ديدش وه نمي اوم ىت- . سدقلا بانج

 32 حتس اذاو . ىلعالا قمالاب وهو لمفاإةلساح هتالاكو . الع لب لاوحالا
 0 ودل ةهياغلا اوغلمإ قعر برفو راد نولازب الف جورملا اذه

 . تالا بئارغو . فراملا رارماو . مولعلا قئاقح مييلع

 ةردسسلا وق . ىهاملا اذه اوغاب اذاو . تاومسلاو ضرالا

 ديدش هماع هلو ةلطا ءذهنع ليزتتلا ربعو روزلا ملاع نء 'ىث ىلا ن

 لقاع لككا ىف
 راسبتعا لكن طابو .

 ا شط و ره لوئلاىلع هفوقوم همدقو . هيلا رظنااب ةلوصكم هسط نيع نوكتف . ءرهاظو

 ىربكلا هيد تالا نم هلوأ ىلا . ىوتساف ةيموذ . ىوقلا

 أو هل رك. لك لوا ىلاعآو هتاحي_ هللا نوكيا

 . ىربكلا «ر تايا نم ايف امو « ىلعالا توكذللا ىف هلقعب ًارقاسم , هيدي نيب

 *يك لكلا لمحت ها ناطا هاف. 0 ىف هرياق .ةرارق ىلا طا اذو

600091 



1 

 ”ةسقرعم وه اا . هلاقص لاكو . قسلا لالج اهيأ ىرب ىتاا راثالا رمظاو

 ةالاىف اننايآ مهرتس : ىلاعت لاق اك . سفنلا

 هيلع لاقو . نورمصبت الفا مكفلا ىفد نينقومال تاآ ضرالا ىفو . قحلا هنا
 مسهل ني ىقح موسشا ىفو

 مكس عا : مالسسلا هيلع كاقو . هير فيم دقق . هس فرع نم : مالدلا

 سسقتلا ”هفرعم جردت نم باتكلا اذهف جرعن نمو . هرب مكف عا هسفنب

 سفنلا لاح نم نيهاربلا هيلا ىدؤيام خم ركذنو . هلالج لج قمحلا "هقرمم ىلا

 ةهسهزتم .اموكو . اهرمانم ىفاشاا ثحبلا هملع فقوام باياو . ةةيناسثالا

 اهئاشإ

 باجحلا عقريو . ءاطغلا ف

 اسمودح ةهفرعمو .اهدونجو ةرمعو . ءادجالا تافص نع

 ب هجو ىلع ”هقرافملا دمي . اهتواقشو اهتدامسو

 .اهلهاريغ ىلع ام نونطملا . ةنودكملا مولملاو. تهنورْغا رارسسالا ىلع لديو

 لج قألا :هقرعم ىلع فامعالا

 لكو, العو لج قولا لوالا هن

 فرع .هض فرع نأ.
 . «انوكمو . هاعديم ملاعلا بتارم فيعو . هلاعتاو .

 ناط

 :خ اذا 3 نحف سفتلا هقرمم لوصت |

 .إ لئاسوو تامدقم مولملا عيجتذا .العو

 ءلاض نوكي هدوهقم لوصح نودف ”ىثل داربام

 اهفص فلرعو . هر

 1 هلو . كلا "هل ف رعو . موتا مو , ةتكلالم فرعو

 تازجعملا :ةيفكو . ىحولا هيفيكو . ةوبثلاو ةلاسسرلا فممو . نالذلاو

 هاا نع رابخالاو

 رمي نق . ىلاعت هللا ءاقل ىه ىتلا ةداعسلا هيا فيعو . انف اةجهلاا ةذاو

 وهو ضرالاو تاومسلا اهضرع 'هنجيف ًاهزنتم هريسف لزيمل . رفسلا اذه هل

 امههاسقاو . هتواقشو هتداعسو .ةرخآلا رادلا فيعو«تا

 ”ةهقرمملاهجونع هيف رفسإ ىذلا رفسلا وهو . نطولاىف رقّدسم . نديلاب نك اس
 لهاتملا هيف قيضتال ىذلا رفسلا وهو .رافسالا ءذهىف راونالا رارزا لحنو .

 « هئانغ نيرفا_لا ةرثكب ديزر لب . دراوإلاو محازتلا هيف رضبالو . دراوملاو

 « ةعوطقم ريغ ةديازك» هتارمثو ء ”هعونم ريغ اتفق . ءدئاوثو هتارمش فءاضتنو

 سيلف «ناتسبلا اذهتاهزتتمىف فاوطتااو.نادرملا اذهىف.نالودال لهي نمو
 , رفسلا اذه حرشو.مئاهبلا عترتاك عتريو .ماعنالا لك أت م لكاي. رسشقلا الا ءدس

 مقابطاو . قارواف ( نوكبالىا اذك )نكمالع ردقلا مظعلا]لعلا اذه ناسو
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 ىلازغال سدقلا براعم باك 1

 يشأ « هقيقوتو هللا نوعي نحو '. مالقالاو تارابماا هيلا حرش نع رصشيو

 «ديلبلا دماحلا اماو . نطفتملا هب ىلإ مادحاو لك ىلا

 رسم لكذا ٠ 0 دياقتاب لملا ذغإ ىذلا

 لاك الوإ ىغعا . ةدارالا لس فراشو . ةداعسال حشر نق . هل قاع ا

 ٠ "ةسحرقلا داسقاو . ةزررغلا ةهمصو . نهذلا ءافصو لقملا روفو نم كردلا

 . ممفلا ندسحو . ىارلا ةلازجو . "هتطفلاو ءاكذلا ةدوجو . رطاخلا ةدحو

 لئاسواهمود رتيألو .باستك الا دب لاثمال هيدهوىلاعت هللا نم ”هفحت ءذهو

 حارتقالاو. ممفلا دادكتسا هيلع ذل هنطفلا هذه هل تيهو نمو . بانسالا

 بود ىلا هتربصإ قيدح . لقعلا راتساو . ركفلا لامعتساو . :هحم

 ةولخلاب هنامتسالاو . رظنلا ناعماو . لمأ: !لواعإ تالكشملا لحو ؛ ض

 « تاعاطلا فئاظوب مايقلاو . لاغشالا محد م نع لءزتعالاو . لابلا غارفو

 ةفرعم جرادمىف « سدقلا جرامم باتاكلا !ديمسو . مولعلا لاك ىلا لصي ىت>

 ماع, ةماعأل هللا انقثو < سفنلا

 : هذه ىهو باتكلا تايون ركذ ةليوطلا "همدقملا ءذه دعب نمو

 باتكلا تسربف

 ناب ع ىهوج سفنلا نا ناب م سفنلا تالا ناب ؟ باتكللا ةءدقد

 "كر خم ىلا اهميسقتو ”هيناوخلا ىوق ناب

 ىبمعلاو ىرظنلا لقعلا نم :هيناسنالا سفنااب 'هصاخلا ىوقلا ناب ه "كردمو

 لسقملا ناربو ىنالويهلا لقعلا ىف سائلا ىفالتخاو لقعلا بتارم نايا

 لقملا هاظآ ناب 4 ىما الا باتكلا نملقحلا تاجرد ةلئما نايب م ىبمدقلا

 ناس ٠١6 رخآلا ىلا مدا راقتفاو عرمشلاو

 6 ايكو رادقم هل سيل هوج هلا

 ىف هينارمو كاردالا :هقنق

 ها«. ديرحتلا

 : «كاوسنع ىذلا وهو ليلا رفسلا اذه لوصت نم الصف ركذن نالاو

 )دقو ندبلا ىلا جام دق سفنلا نا ناب

 للا ىوقلا نا

 زلا نم هل ثدحبف تايئزملا هلع سحلا

 هيلا جا

 دروب نأ : امنه ,ءاايشا ىف "هقطانلا سفناا نيعت دق ةهيلا

 روما تا
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 1 ىلا زفال سدقلاجراعم باثك

 ىلع تاي زا نع ةدرفملا تاياكلا سفنلا عازتلا ء اهدحا

 نإب او ٠ هيف كرتشملا ةطارمو اهقحاولو ةداملا قئالع نعو ةداملا نع اهئاعم

 ”ىدابم كلذ نع سفنال ثدحيف « هدوجو ىغرعلاو ٠ هدوجو ىتاذلاو « هب

 ضرعلاوماءلا ضرعلاو لصفلاو سدحلا لثم مهولاو لايخلا لامعتسانع روصتلا

 . ساخلا

 تايسائم سفنلا عاسا ء ىناثلاو

 , ايناذ هيف فيلاتلا ناك اف باجعاو بلس

 . ةطساولا ”ةقداصم ىلا هكرت

 مزال لو-# سسحلاب دجوب نا وهو :هيبرجتلا تامدقملا ليص#«ثلاثثا

 لاصتالا تجوم لاثوأ « بلسلاوا  باجيالاب همكح ناك ام عوضوم مكحلا

 نود نيياحالا ضع ىف كلذ سياو , هبولموا « دايقلا بجوموا , هولسموا

 ناىلع. سفناا نكست ىته اكاد لب « ةاواسملا ىلع الو ء ضع

 اذه مزلي نا ىلاتلاو * عوضوملا اذه ىلا "هب

 لاثم ىلع ةدوقملا تايلكلا هذه نيب

 كهذك سيل ناكامو ءذخا هسفنب

 اذه

 ل١ هذه هيف نوكي نا لوما

 .سايةور سح 39 السا اداقتعا كلذز وكيف ءقاشإبال , هلاذل هيفانيوا « مدقملا

 ءاماد دجو امل ًاقافتا ناكول هنالق سابقلا اماو؛كلذ :دهاشم لجالف سلاما

 انساسحال « ةمطب ها رفصال لوسي اينومقسلا ناب مكحلاك اذهو ؛ رثكالا ىف وا

 ٠ نيياحالا ضءبىف دجول قاضنالاب لب مييطلا نعال ناكولعلا انسانهو < كلذ

 رااوتلا ةدشا قيدصتلا اهءعشب ىتلا رابخالا , عيارلا ةهيئاسنالا 25 0

 عسجر هتلصح اذا قيدصتااو روصتال ”ىدابملا هذه ليصحتا ندبلاب نيمتست

 « هلمت نع هتلفش « هلفثتنإب « اهنود ىتلا ىوقلانم ابل ضرعت ناف ؛هناذ ىلا

 ةيلايطاةوقلا دواعت ناب ء هصاخ سفنلاىلا اهيف جاتحت روماىفالا « هلعف ترضاو

 اذهو . لاخ راضحاب ة«وامموا لمح ىذلاريغ اديم صاتتقال ىرخا ةرم

 تاءاكح:ا اذا اماو . الساق الا هدعب عقب الو اريتكح ءأدتبالا ىف عقب

 ةودقلا نوكحتو قالطالا ىل-ع اهليعافإب درفتت اهلاف « تيوقو سفنلا

 ةلغاش لب ؛ اهلعف نم اها ةفراسريغ ةلدسبلا ىوقلارئاسو ةةيسحلاو ةةيلابخلا

 ؛دصقملا ىلا اهب لسوتيل تالاو ةلدايلا باع دق ناسنالا نا كلذ نمو . ال
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 ةةايربتلا نب

 لسوملا بيسلا راس اهتقرافمنع هلوحتام بابسالانم ضرعم هيلا لصو اذاف
 ءا . اقام هنيعب

 ام ىف هيناث "هلأ هل دم ىذلا ليلجلا رفسلا اذه لوصف نم لاثم اذه
 نالمأت نمو. برعلا رايدو برغلارايد نئازخىف بتكلا ماوق نم هيلااناصو
 ةرايعلا نحو ءارالا مكحت نع ىلازغلا تافلؤمىف امل هرسشنب ءابدالا ضع ىندي

 ىنامالا هللا قة .هل صالخالاو هير ةيح ىلع ءرما لمحو ةب

 ”هخاش "هلك لصا هم
 آن نرتسماووتع لت دهن ةخاش .

 ”هيمرالا ةغالا نم لودجلا ىنمع "هخاشلا لصا نا كالال : ١ ىف انركذدق
 نا ىببشلا ىدسفا اضر دمع خيشلا ةرضح اندافا دقو . ىرجو لاس ىنء؟
 راسه نودي خاسشلا انما اهيأ لابو « ىندمو ًاظفل للسالا "هيسراف "هملكلا
 ىذلا لودحلا ىلا لمن مل ,ء نيفلاو نصغلا ىننمنم لسالا ىف ذوخام وهو
 انهن ىلع بئاكلا لضأ ركشنت . عرفتلايف :همباثملا بابنم رولا نم عرفتي

 . طلغلا اذه ىلع

 تاب نع

 0يمتعما . نحب سف ضالع مموتعمتمع ممخع لع ا" هكنمطعتاعي
 بابك باب“ فجتلا ىبرغ بودنج نم تاعاس ه4 دعب ىلع هنا هقثلا انل ركذ

 ةهدسق هيو © رجالاب ةيم رودو :هقزا هيأ عساو ساعد ىلا ىدوب بادرسلا

 ساميدلا اذهنا نظيو.جردب هيلا دمصإ صو اضيا رجالا ىبرم ريثماببف موه
 .ضرالا تحت ”هدا م هل ناك هنا هلال ةرذاثملا نءناممعثلل "هحلسم ناك
 هلوريوا وأر اه انلوفاوي فجتلا ىحاوتىف نيذلا نيكرتشملاو ءارقلا ضعب نا
 ركشأا ديم ًافلس انم مهاو هدب ةئيدملا هذه ىف

 ةماتسروهشلا 1 ةسنالع كيستحاةسوت
 ل١ حتي ناتس رسدكو اهلا نوكسو نب و . قارعلا ىف ةريبك ةرمسا

 ( ناتس ) نمو دليلا ىنن# ( ريش ) نم ةكرصةيسرف ةك نيسلا نوكسو ءآ لا
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 نع هيناتسرهشلا 1

 ندم ثالث ىلع عقب مسا ناتسربشو .كبلا الاو_ح هنم دارملاو« :هيحاثلا مع

 : ناريإب

 ةرم_ضاحلاناهفصا ةهنيدم نع ليم ةثاسم ىلع ( ىج ) ”هتيدم « ىلوالا

 [ 5 ] دغرتسملا نيدشارلا ماما ربق ابو [ ١ ] [ دور هديلاز ] رهن ىلع هو
 خرراوت ىف مظع ناش اهلو ءيدقلاناهفصا ىه اهلا ىلع ع ] نوخرؤملاو

 ٠ [ 4 ] ىمراقلاناملس اهلا بستيو ءابدالا راعشاو سرفلا

 «للهرلا هيدا فرطىلع مزراوخو روباسن نيب ناسارخم ةهنيدم .تهيناثاا

 ىرج ىرجت ىو.اهيفسأ عررلا لازت الوءاهب ةلصتم لامرلاو اهنع ةديعباهنيناسإو
 باتك بحاص“ىرعشالا ىناتسرمشلا دم ”هنبدملا هذه ىلا بسنيو كانه ءاملا

 ريما يهاط نب هللا دبع هئيدملا هذه ىن . ه هوم "هس ىفوتلا«لحالاو لاما

 .ةاملعلانم ًاريثك اقل تجرخاو نومألا "هفالخىف ناسارخ
 ةداسسلا ايفو [ لمآ ] اهمسسا ةهيرق ىهو ناردنزام ناتسربط ىف؛ةثلاثلا

 ضعي ىف ىنماعلا ىكم نب دمع ديهشلا خيشلا لاق. مصىنلا ةرتع نم ”هيشعرملا
 يح وهشعرملا نا ؛باقءالا باقلاو «بابلالاباسنا باتك نع "الع ءهميءاحج

 نيدباعلا نب نإ رغسالا نيسحلا نإ نسح نب دمع نب هللا دبع نب ىلع نإ
 نوبسنيب هيشعرملاو ..مالسلامعلع بلاط ىبا نب ىلعنب طيسلا نيسحلا نب ىلع

 .ىهتنا ناتسريطو ميلا مهرثك او هيلا

 مم روهشملا نيدلا ماوق ديسلا ناتسربط ىف هيشعرملا ديمج ناكو : لوقا

 ٠ اهميظع "هبق هيلعو [ لما ] ىف نآالا هريقو كرزب ريع

 قارعلا ىف "هياتسرهشلا

 رصنملا : ةدحاو ةرسس' اراصق نيرسصنع نا زعما ةهيرشش ةريك ةلئاع

 ( برعلا 'هفا ) ذوردز برملا ءامس ىذلا وهو [ ] ١

 ( برملا اهفل ) دشرتملا نب دشارلا درعم :توقي ىفو [ ؟ ]

 ىارلا اذه نوري ال ارفالاو ٠ بتاكلا ةرصضح درب نيخروملا ىا ممنالا؟]

 ( برملا :هغل )
 عجاد) لع ربسار ن* هنا ىلا بهذ موضعي ناف ىج نم هنا ت

 ( برعلا "هل ) ( +١١ : + ”هباحصلا زيي
 لا لكتبشل [ 4 )

 اهباصالا باتك
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 داقتنالاو ”هقراشملا باب 114

 مه 1١م٠ "هس دودحيف ناهفصا ناتسرب نم قارملا اودرو فارشا“لوالا

 لواو .مالسلاامهيلع قداصلا رقعج نإ ىموم مظاكلا مامالا ىلا مهبسن ىو
 ءةلزلملا عيفر «اليلج الا ناكو ىدهم ديسسلا :وهقارملا ىلا مهنم لئلا نم
 روهسملا رقاب دم افا هذاتدسا ىلع ذماتتال ءفارملا لدم نمءالب رك ىف نطق
 . اسف 1؟١نم رثك ! مويلا هتيرذ تقلب دقو ىناهوبلا سؤ

 ىف نارهازام ناتسرهش نم البرك "هنيدم اودرو فارش'«ىناثلا ريصملاو
 ريم نردلا ماوق ديسنا ىلا مهسا ىهتنروءىرجهلا شع ىناثأا نرقلا نئاوا
 دقو“مالسلا مهياع بلاط ىبا نب ىلع نب نيسحلا ىلا هممت , روكذملا كرز
 امهلاضعا عيج راس ىتح اير اجازتما لوالا رصنماب رضندلا اذه جما
 مسا حبصاو رخآلا نع مهدحاو زاتمي داكبال ة_صتم ةليصقو ةدحاو ةرسا

 بست اذه ظفحا . ةدحاو هئام اوراص نا دعب امج ميياع عه ”يناتسرهشلا
 ململ!ةلحع بحاص ىناتس رجا نبدلا "هبه فحنلا ٠ هللا ءاشزا

 - جب كهئسج د
 ١ <« عسر 3 0

 افي هارد انساب 3
 ةيعاتتسوب سامو ادعو ةيوسالا تالمسلا ١5١

 تدصرأ دقو . ريكا نينيم ”هناتسالا ىف ردصتءةراصاا :هيوسنرفةلحب
 قىمو « ”هيوساالا تالدسلا » ىا اهمسادنمو“ ءانداو ءاصقا «قرشلااهئاحتا
 قامتن ريراغو دياساو دئاوذو ثاحا عومج هاهيف ىرب بيدالاو ىلوالا اهتتس
 دالو ةةيفطو نيطسلقو ماعلا رادو ع ىرغصلا ”هيسأوا ] لوضانالا ريب

 عبطلا "هلسح ىهو ه ”هيلاطيربلا دئهلاو ناتسناقفاو ناتسكرتو سرافو برعلا
 تالاقملا رسئاملاو عسانلا نيربخالا اهيددع ىو . !بتفلتمم عيضاوملا ةريثك
 باداآالا ءايعال ريسم» دالب ىف ثم ىتتا لافشالا قرانشم 79 : ةهيلالا
 لا ريس © دادغا ىلإ ضن نم + ب ”ةيبرغلا
 نع كاوق 4 - ردع عدبارلا نرقلا ىف لوضانالا

 ديد ىف نيدوغارألاو نع
 هديلصالا ىزمملا سا
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 16 داقثنالاو ”هف راشملا باب

 اغلا ىف ىرلا لامعا 6 .  ىرفصلا ةيسآ ىف

 ”هئساةمور ىف ىلودلا ىراثالا ثااشا رمتؤملا م -- تيما رحباا لوخ دب

 اهتم ذيب ما ىهام ىلع هعيدقلا صوصتلا شنت نا بي له ا س لول
 ”هفللاتاوصا "هياتك ١1 بيذكت ١  دهملا اذهىف هرششن حضي الام

 ءاقلخلا عاران ونس ا

 ةهيسأ ىف لافشالا 14  ةهيسآ ديرب 8#  ندامملا رابخا 17+ :هيئيردنملا

 <. اةيوسالا تاطويطملا 6

 ىناطرم عراش » و ١ ددملا ناخ فياطا ه ىف ةلحملا ةرادا ىلا بتكي

 ًاشرق ١٠١ تايالولا ىفو ”هينامع ةربا ”هناتسالا يف اهك ارتشا لديو . هطلغ ىف

 . اكلرأ ؟8 جراخلا ىفو اناس

 كارتشالاةدئافو ةلحلا هذه ثاحا ناش ولع 'ىراقلا ىري هضم مدقت امو

 خيرات وسو اهناودع ىتلا ةلاقملا انعلاط دقلف م.م نم ولخمال اهلا ىلع . اهب

 ءافلخ مهو نيممحا مهلك » : ناونعلا تهم ىف لوس اهبحاسص اذا «ءافلخلا

 ىميهاربالا ىليعمسالا ىبرعلا [ىئرقلا حسالاو اذنك ] ىثيرقلا ىمشاهلا دمم

 هذه ىتالسا باتك ىف رت مل نو «  . نيملسملا ىأ [ اذك ] ىنادلكلا

 .نيينادلكلا روانم جرخ ليلخلا ميهاربانال .ليوأتلهجو اهل ناك ناو."هيسذلا

 ىلع نوظناحي ٍتاتكللا نكلا
 هنالعاو هتالمأتو هظعاومو [اذك] 1 ريم وبا ىنادلكلا نارطملا ثاححا :لوقي

 «.دالبمال نق دس هوي كح ةرجهلا لبق 1م ل جم ”هنسيف كلذو هتوبلل

 ضاظلاو . اهنطاوم ىف عجارتلف . ظافلا دجويام ردقب طالغا ةرابملا هذه ىف

 روما نم هيلع عّشام لك هموق ىلا بينا داراف ءبسنلا ىنادلك بتاكلا نا

 ام رثكصا هيف ققدي نا ىف . ةدوصلا ءذهب بتكيال خعيراتناو . عراتلا

 مث سل ٠ ريغأل هب قطتيام بسحم لجرلا هس

 ٠ لاجرلا نم ممهلا ىوذل « لاثملا بعصب اذه امو . مويلا ىلا هانأرق

 فامثءاا ءااضقلا سوماق ”؟
 ىاحلا عيوصم نايس هفاؤل

 سوداقلاب هيمسينا ايسانم ىرت الو ] مجعملا اذه نم لوالا ءزحلا انلصو

 مديق قالطاو علا ريكس باب نم الا مجدملا ىندعب مهدنع ”هظفللا هذه درت لذا
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 هرواج امو-ىقرملا ىف رهمشلا عئاقو خعدات 11

 هييرعلا ةفالا ىف ءاجام نسحا ءائيفلاف [ ىدابازوريفلا سوءاق نهاضام ىلع

 ناىت>«لواتتلا ليس ًابيوبن وب دق هللا هظفح فاؤملا ناف . ليبقلا اذه نم

 اذه .ركسذي ءانع نودب هتااض ىلا ىدتهي نا عيطت-4 سرادملا هياط رفصا

 عطلا ندح باتكلاو . ىتللا اذه ىف ًافاؤ٠ غم بال ىوحم هلا نع الذ

 ىفو «ةءارقلا طشو هيأ يرتال كنا وهو اللخ هيف ىرت اننا الاء قرولا دج

 . "هطقتلاو , ةلءافلاكص ملاطملا ىلع ةءارقلا ليما لمعتت ىلا طقنلا

 اضيا دون انكو . كدهامرخآ ىلا ؟ ماهفتسالا ”همالعو ؛ ”هطقناا مم ةلسافلاو

 هدأ عفو ىذلا نحلا ضب حاصيا باتكللا دحا ىلا هباتك ف لؤا عقدي نا

 نيرمثملا ىلع ميذن : حسالاو «. نيرششملا نع فوننأ ةدم ه ؟صوف هلوقك

 "ةعويجم و هيسشا : جصقالاو « ةعومجمب هيشاو ص كلت ىف هلوقكو

 نءةريسص هماما عضي نا لا ىلع ةلاغلا ءذهب رذمتملا نم »

 ًاباتكدص
 :" ص هلوةكو

 ثالثو سمح نم لقا نع ىفت_بال ىتلا "ياضقاا بتكحلا

 نم للقال بتكسحاا نم ”ههاط هاما عسي نا : لاق ولو « . اهنم

 طالغا ةحفس لك ىفو. ح_صقاو مالكتعلا ىف زجوال . ًاباتكح مو

 ٠ مالكعلا نم هيف دروام مع الو *« رضتال امدكسعل كح عبط

 ! بيع لك نع هز
 ميقرلاو فهكلا 7+

 يع اذه . مترلاو فوكلا لها نع ثحح ةلاسرلا هذه نا ناظن انك

 قحلا دبع ديسلا لس راثملا ةلع ”ىثن» اضر ديشر دم ديسلا ا

 ناك-ا عوضوملا بسانيإ ًاناونع بتاكلا رك ذ_ولو . ىدادقيلا ىمافعالا ىت

 : ا قواو 00

 هيلاملا ”هءالا ديع 5

 قو مظع لافتحا دادغب ىف ىرط ءةهيئاشلا ةهمالا دع ناك زوم سس ىف
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 311 0 هرواج امو قارملا ىف ريشلا عئاقو خدات
 دمملاناكلا ىف اهلك دوذلا ثممهت رجقلا قاثبلا دنعق . ىضاملا ىف هاش ام لف
 رتل لباقكأ مستملا ءاضفلا ىف اهل

 قلحخلا (نم عمتجاو اهيهاذمو؛ اهلحتو اهالم قالتخا ىلع سرادملاو بتاكمملا :هياط

 سيل يما وهو . "همن فاا "هلام ىلع وبري ام اهراوجو ةرمضاحلا ناكس نم

 لكنه :هعاج عم دادقب "هيالو بارعا خوش نا ديملا قثور داز امو.فيقطب
 ىلع اوناكو ضرملا ىف دونما عم اوكرتشاو ةفحلا كلت اودهش ةريشعو ةيق

 خويشلا عم 16.٠ مُددع ابو حالا قاش بارعلا مهدايج

 ته. نيتعاس دمإ تهتناو ةهيلاوز ”هسداسلا هعاسلا ىف ةلذلا تأدتبا

 ىحمي ال ًاركذ ركقلا ىف

 كانه تعمتجا 3 ؛ ىدرورهلا رم خبشلا 1

 بارعالا غياشمل ماخ» 5

 اهئارطاو :هءالولا فنيدوجوملا لئبقا 1

 زومتل» نينمالا مويىفو. ىلاولا سما نيبلم اونآق« ”هينامنملا مالا ديعب اوك رتشيل
 نيئعاسإ سدشاا بورغ رق اهخويشو لئابق'ا ءاسور ممتجا“ ةهمالا دبع هيل

 روضحم ”هسدلا ىلاولا مهياع علذف“ركسمملا راوجت مها ةدمملامايا ىفء فصنو

 ناكو . ٠6١ خوي_ثلا ددع ناكسو . بناجاو نييدطو نه :هدملا لئاما

 ءاسسؤر تعد دق ”هالولا تناك

 ءرخاف :فانصا ”هنالث ىلا ةةءوسقم لاقعو ةهيأوكو ةءابع نع ةرابع سادللا

 «طسووءريك خيشنم هل بساملا سيرلا ىلع فاسلق عزوف. طسوتمو «دجو
 . ريفدو

 دادقب يرد هك نيكد 5+

 ديدح كسل لوالا رجلا عضوب لافتحالا ناكء زوم" 397 ثيسلا را حابص

 اشارا-ام وهو لافشالا سدر اعد دقو . ن-!!برش خركلا بااج ىف دادشب

 كارتشالا ىلا« بناجالاو نيبنطولا ةارسو“ عقوملا ىمأ و« "هبالولا ىلاو « ىناملالا
 ”هفائم ملا نم نيمارا نيدوجولا نيسدنهملا ددع ناكو . لوالا ردخلا عضو

 ٠ نويناملا مهباغا نا الا ”كسلاب نيلفتعملا نم مهلكو

 ”ةعيمملا ءالفو دادقب ىف ناكلا رثاكت 4 ٠

 ىف شح ةدإبز اوداز ماكل « روتسالا نالعأ .انم دادغب ىف قاحلا زئاكت
 امس ال ”ةمطالا عيمج تقئرا تح :هبالولا ىذهيف باجالا رتكو ةةلسلا هذه
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 هروامي امو-قارعلا ىف رهبشلا عئاقو حران انه

 كاذكو«قباس نع ًاغاصاشرق زيخلا "هقحتدازف .ابعاونا ىلع ىئاطقلاو بورما

 ثالث عابت قباسلاىف ناك دقف .اممامتا تفعاضت دقث ضيبااو محالاما .ريهثلا

 نالا اما. عار شرّهوا تاراب ريثعب .تاضيب

 يجري بورحلا اما .نّملاوا "هحرقلاىف لوزن اها ىجربال تالوكألا بلغاو

 ةهطتخلا ”هئزو ناف . برغلا رايد ىلا اهرادصا عنم ىف "هموكحلا تددش اذا اهل

 اب مويلا عاب
 ًاشرغا؟ه وا نير *ئمويلا عاين ريمعلا "زوو
 ٠ بوبحلا ءاقتراب اهرامسا تّمرا ىتلا "همعطالا "هيب ىلع اذه دعب مكحاف

 تاوارضحلاو لوفبلا روذي.٠ ”ه

 بغري لو دوذب اهبلغا ةريثك ًاروذب ”هبالولا ىف ”هعارزلا ةرادا تبلج

 باركلاو [ طييئرقلا ] طيبنق او [ :هناهالا ] فوسفلملا روذيكاهلكا ىف سانلا

 . ًاغاص اسرق نيتس وا نيسمخم ًاهباسس عابت تناكو . "هيلا

 ؛ ًاقباس عابشا تذاكو أش مغ نيب

 . اهرذبب فهمتي نم ىلع ًاناج اهعزوت ةهموكملاو . اهوحتو

 ءالبرك ىف دونولل بتكم٠ 5
 اولخدادقو. ناك :هيعر ىا نمذيملتلا هبف لقب ًايناحي سا

 نم مهلغاو ٠ ًايلاط #1 وسمت نالا بتكملا فو. نالا ةهفللا ميلمت هيف

 . ميملعم بلغا كلذكحو :هيئاطيربلا ةلودلا ”هيعر

 [ ؟مه4 ددملا روهزلا نع ]

 نودعلا» 8

 مهو اسشإب نودعس دلو ني.بو ريغضلا ةريشع نيب "هميظع "هك رعب تثدح

 7 دواهلا

 ةليوط ةدم عارصلا مادق.مهملا ةةمضتلاةديدملا رئاشملا مهعموهناوخاو كب. ىمحم

 ةسمحو ىحيوض نب نانفع خيشلاك مهند ريثك لتقو ريفضلا راسكلا نع ىلهتا

 نودمس دلو منغ دقو . ربكالا ممسيلر طيوس نإ دومح حرجو مهراك نم

 ! رومالا هللا حلصا . ةريثك ةعتمأو اليخو البا مهرئاشعو
 يطع

 قيرطف لبا راجت ىلع دربم ناو ىحالثا اهاسنرو ريطم ةريشع تراغا

 ىمعق ةريآ الوم وح اهتميق هانم لاعب بامحا تلف ماشلا

 21لاومت نموت ةةموكمملا عدرا نا
 اود نعود
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 1و هرواج امو. قارملا ىف رهشلا عئاقو حران

 ٠ ٠غرق ةرخابلا دص١ا

 ةماطيربلا "هيدنهلا يك ارملا "هكرسد نم 1نا»دتف ايمو ةرخابلا تقسمن

 اهم قرغو ىجارك ب رق ةليطرب :هبغ ىف كلذو ةرصبلاو ىبمب نيبب ددرتت ىتلا
 لاومالاو باكررلا .

 ١د تيوكلاىف

 دلاخ نإ ناحرف لل_ضاقلا همه كاذو ربدا ىدا تيوكلا ناش دقع

 ريضخلا .

 نارياىف نمال0

 هدرتلاب نورفاسمملاو لفاوقلاو ديرهلا ذخاو رإدلا كلنا ىف نمالا بتتسا

 نيب لقنت ىتلا راجتلا لاوصما ىلع تءم# ( دنواكاك ) ةريستع نإ الا . اهلا
 لالا . باودلا لاا نم الدخ نيرشعو "هام وحن مهتبلسف نادممو ءاشنمرك

 ماما ىلا دامتو عجرتسن اهنا !
 +8 ٠ قوبهلاديشرو نايرجلا ىادم

 ؟ىنوبدلادعر نيبو ىادع خبشلا نيب ةرفانم "ةنس ىلمديزبام لبق عقو

 «ةيفبلاتاقدلم نم“ 'هيشنفلا ىشاراىادع خبشلا ثطعا "هموكنلا نالكاذو

 مث . ديشر لتقو حلغي لف ءدب نم اهعزني نا ديشر لواقع . اهعرزيل ةريزجلاو
 تمكح :هيلدملا: نكل . ايف هنكساو هيضارا ىلا ىادع اشإ مظان عجرا

 ميا وفمتل "يوكلانوحرتي نالا مهف ءايباغ ًامكح هتريشعو ىادع لع .
 ١ 4 1ولة ا ىداز ليج ىنيع

 ليي ىدتلا ىمبع ءاقبلا راد ىلا لقتلا مغ زوم 78 نينلالا راهن

 ليج لأ عاج نفدو . امال 60 ومنع اهلاملعو دادقب قارشا دحا هداز

 !ناولسلاو ريصلا هب ذولي نملو لآل هلالان ءدلاو راوج

 © دوهي ةعبس قرح
 «هفادبعو“ماسو «بوقميو ءوهايلاو ىجركهتباونوساس نينو راهناك امي

 ناحشخ نب ريضات قروز ءاعملا دنع نيك ار ءنوساس نب ارزعو“ ارنع دالوا

 قروزلامدطعاذا ةمج وبلاوا ةيقرشلا ةداركلا ىفعفاولا معرصق ىلانييعاذو
 باب ةهعيرعست راو ج ىف ”هقراق تنال ( رسحلا عدت ”هيفس ) "هعدق هيراسجم
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 هرواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو دان 1

 رصان هبحاص الا مهن» جني ملو باكرلا نم هيف نع قروزلا باقتاو: قرسشلا

 *ىطاشلا ارزنع غلب امل نكمل ءنوساس نب ارنعو ءارونع نب هللا ديءوءروكذملا

 ٠ مهبراقا هللا ىلس . ىئاجفلا علهلا نم هب لزن مل تام هنبإب لحام معو

 ةزلع خوش مودقع 5

 موعوضخ اورهطظاو بلح :هيالوو ماشلا رايد ىف ةلاخلا ءزيءلئابق خويش مدق

 كب سجربو « ديهم' نإكب ماح : مهوءانتيالو ىلاو سماوال نيئءذم ”هموكحلل

 كب ضايفو ءديشر نا كب ناوشغو «نالمشل' كب دجاموءكب ىرتو ءبيدهنبا
 غلبا اذهلو "هيريمالا موسرلا ءادا اونا ىلاولا .افعتساب اوءمس املو.لدنج نبا

 [ةلباسملا] رايتمالا نم رئاشملا منع فجنلاو :هيدنهلاو اناثشو ءاالب رك ىلا سمالا

 . موسرلا نم اهيلعام عقدت ىت>

 بارعالا تاورغ٠ 07

 ةتئاا ونغ ىلاممنوعفدي هوو ةزئع رئاشمل مويلا نيرواحي ريفضلا لازال

 ىلع ًالئاص ةرلع نم ماهل شيب لاذه نب مغدلا دهف ماَق دقو . ريطمو

 لاذه نا ةوق ىلا مهتوق اوءممم نا ريفضلا معز طيوس نبا مهدعوو ريطمو

 تاوزغاا ءل_ه ىنم ىلؤف . هيضاق هبيرذ مهءادعا اونرضي ىتح نوعجرب الو

 قرطلا نموتو بارمالا ءالؤ_ه عدرت نا هموكملا يف انلماو ؟ تاكتفلا ءذهو

 ةيلهاللا ثادحا ؛ثادحالاذه لثمعوقو عتمتو نيرفاسملا ةايح ىلع ظفاحتو

 . ةريثلا روصعلا هذه ثادحاالا

 ريطمو حابصلا كرايم 54 ١

 ايف ضدي الاط :هحارلا ىلا دلت الوءوزغلاو كتفلا بحت

 دقو . لدصتملا موجملاو :هئادلا تاراغا! نشيف اهدارفأ ىرت اذملو.قرع

 3 ريم

 راوي هبارعا لولا ريطم سيئر شيودلا لمت نم حابصلا كرايم خييشلا ءاتسا
 ربخ ناكف نودمسلا كب ىمم

 ١ كرايم عابلا ىلع اوراغاو « ًاشيج
 2 مهحرف دب نع ىلع ًاثعاب مهنم هلايت

 البا مسمنم اوقاتساو « ناوف-عىف نيلزا

 * مواسا ىلا موقلك عجرو« ةميظع ةمحلم دعب اامحا اهعجرتساف الاوماو

 ( ضايرلانءاهاك ) ! لاوحالا هللا حاصا
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 رم [ل1. عميوصساس ا.

 كورلا 111

 1.0 14 مصمم [!؟ممهدم ( ماظع لم نوتم )ل. 5ا

 تيا لرسم ؟لكتاروج هموم نحت عم سويتست تداخن هولا
 م 1 نر
 1 ليم ذأ -حئملتسا تلا لمتع نأ نسزسنكأا اسأل كك

 4 ل (لروعس كتمري ليس ظوشسسمج مح ا[ ةهيحسانسلم 05

 ديا لم ةانسسس لت سب لع حا سعسوتب رتل نا
 التام ال

 0 ان لاس لم اغلا يللا ل 1

 3 دما نوبأم كن درإ ةةشاش ا
 0 محن يصم دتلام هيام مجتوم سيقس لع

 ١ كراس اب لا
 فل لم لخستلا“ (ة"سط 0 ا

 اقر تلات هوحصاتم ١14
 م1. ("طعمصتو مع لن ة[متس تن ل[ سمريص انتل اا

 م برملا ”هغل ةلغ ةرادا ىف عا 1-0

 كن رف

 ١ برعلا هغإ نه ىلوالا ةهنسلا

 ١ غارب لفط عوسيل ديعتلا باتك

 ه ةهيوئرفلاب ( اهيشىدتلا يح فيلأت ) دادقإ هالو ردات

 ١ ( لوالا ساركلأا ) . دادغب لارا ىف دارلاب رمأ
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2 

 كد

11 
 اا

 ايسر لول لا سحر ماجرسسأو عم لذ لقسمتاطسوو ليج

 11 تلفت تح كسا هن
 اننيدنللا

 : تلات ا
01 

 لوس رمورتم لمع لياط

 اتوا لب رسوما لاجمل ف شيدت اسوس
 را

 هلال

 دخلا كفوسمساس !!1

 اناللاا/ م5117 11 0 51117 00081 «



2 

 نيلس رلا نييلمركللا ءابالادسب

 : اهزايتما بحاص

 ُُ ذو سات اع عع
 2 اك 11 ا ّط
 امارس ومو تكت

 ماك ل 47 لم سرس 4 رس 5

 ىلجدلا مظاك: لوؤسملا اهريدم

 املك عقدت | فصنو ىديجم : امتبالوو دادي ىف اهكارتشا لد

 5 تاكل رف همست : ناسألا ”هيبرعلا رايدلا فو

 افلس | همك رق ردع اننا : ”هينجالا رإدلا ىفو

 فصنو كلرف جراخلافو غاص شورقو دادقب ىف ددملا نمت

 ملقا لوالا نيرششت نع ؛ ددعلا

 دادقي ىف ب بادآلا ةةعيطم ىف تميط
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 دوم ديسلا "همالعلا خبشلا حيحصت نم ”هيدايالا سلا تن هع

 نفل ىسولآلا ىدتفا ىركش

 1 ةلجلا ةرادال برعلا ءاسن ىف لييذت

 1١4 ىدنفا ىماح ميهربال أ ماسو دادغب نيب ”هتطاقلا رئاشعلا

 نفل ىسيع ىدتفا قوزرل . وتناريسالا ةهغل ىف ىخ رات رظن

 ىيجرج هفلؤا ةهيبرعلا ةهغللا غران باتك نم ىناثلا ءزجلا دقن

 انس لالهلا ةل< بحاص ناديز ىدنفا
 145 اهميلغ ىدنفا هللا قزر فسوبل اهنإيزا ركنتو تاناوملا سايل

 لذي قليجدلا ىدقا مظاك خبشال قارعلا ىف نفسلا هايشا

 1 رفلا باتك دحال نيئارفلا ىلع ”هحالملا

 1 او ليمربلا ىناغفل ىلصا : :هيوغل دئاوف

 1 ناريبكلا ناررصضلا ١ : داقتنالاو ةهفراشملا باب

 118 ١ بله» لآو ”كاربلا رابخا ىف « بترملا ولؤللا باتك
 بتك هنازخ ىف ةدوجوملا ”هيمحتالاو "هسرعلا هيطخلا بتكلا

 137 نعأو اريير نيلضافلا فيلات ”هيملعلا ثحابملا ”هيقرت كرش

 ةهطانيغ لبج ىف ةدوجوملا ةرعلا ةهيطخلا بتكلا فدو

 15 سدقلا

 1534 ردمصلا نيدلا ردص ديال مالسالا خيرات رصتخم

 154 ةذبن 14 هيفو هرواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو حيدان

 35 قارءلا ماوع تادرفم

 ار 00 61 لالا" ع8



 ف

22 18 
16 7« 

 ع 7 ع وب عب

 ا ل
 هلا مرسم ١) نم رع أل هل |

 151 لوالا نيرشن ب ١مم» لاوشنععةنسلا نم ؛ ءزجلا

 ”هيدايالا سخلا تب هع

 يا علال اتم - ك - عامسعلا 1ةفتام
 «ىمول الا ىدنفا ىركش دوج خبشلاديسلا « ريهشلاانذاتسا ةرضح فقو

 (59 - ه9: ىف ةجردملا ) ءتقللا بادآ خعردات باتك د ّهن» : اتلاةم ىلع
 باتك بالغا هيلا بهذ !5 « همج :هيدايالا سلا :هنبا مسا ىف انيهذ اننا ىأرف
 ةيتحتلاةمجمملا مجلاب ال , ةيقوفلا ةمجعملاءاخلاب اهنا : ةلئاق كلذ ىلءانبنف برعلا

 سونايقوالاو ءبرعلاناساو < سورءلا جاتو * سوماقلا بحاص نا هل انركذف

 اهوركذ« نيثدحلاو نيمدقالاباّتكلا ريهاش» نم « مهريغو , ىناغالابحاصو

 ةهسردملا بتك ”هئازخ ىلا هسفنب بهذي ناب هتريضح اندعوف « ءاذلاب ال ميطلاب

 فقو نادعبو . اهئيئمإو اهققحتيل هسفنب ةداملا عجاربو « دادغب ىف :هينايلسلا

 : ةهيلاتلا رطسالا , ءاَشاو هللا هسرح ءائيلا بك هيلطم ىلع

 ةنازخ ىلا تيهذف « مكلهتركذ املقنل ةصرفتدجو « ( بآ 7 ) مويلا

 ضايع ىضاقال « عدز ما ثيدح حرش ه تعجارو ؛ :هيئاهلسلا ةهسردم بتك

 نروتشا نه مالك نم ةريسإ ريغةذبن « دارطتسالا ليبس ىلعحرسشلا اذهىفركذو

 ميلا حتقو ءآخلا مضي ء تهم ينمو : لاقف , هيلهاجل ءاسست نم :ةحاصفلاب

 : هباتكىف ىرجشلا ناو ءمكحملاو ءبابعلا بحاص هطيض أك ,ةلمهمملا نيعلاو

 عاج .و 'علظ ىا هت او هظفل قفنا ام »

 اهنا روهمكملاو« اهيسن ؟فلتاو : لاق نا ىلا . عيضلا : 'همماخلاو علظ ىا مال

 عجسملا اسالك نمةذماركذ م" . ماو كلذربغ : ليقو . دنه تخا سما هللا
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 ةيدايالا سقخلا تب ةعمخ نفي

 بتكيف« "هظفللا ءذه ىفمهب خاسنلا نم ًاريثك نا : لاق ام ةلج نمو . هحرشو

 «ىاوا ركذ ىلع ًاملع "همم برعلاءامساىف سيل ذا طلغ وهو « ةيج هدا

 . هلو ذاتسالا مالكها

 ”هيوغللانيواودلاو محاعملا باحصأو . اذه همالكف بيصم انذاتسا نا :انلق

 اوطبضي ملو مهنحب ىف اهل اوضرعتي مل ء اهوركذ نيذلا "هيبدالاو 'هيرمشلاو

 قاهوركذميلعلو « ًادارطتسا مهمالك ىف تءاج امئاو ء ظافلالاب ًالطبض "هملكلا

 عباطملا با_صا وا خاسنلا اهنموشي مل املف ءهيقوفلا هطوقنملا ءاقعإب للسالا

 مولعم مساب < "ةعمجك « دورولاردان وا ء لووجي مما لادبا ىلهسا امو .اهوقرح

 ميدقلا فةعج مساب ىأاوا ركذ لع دري ناكنا : تلق . "هعجوهو لوادتم وا

 هن ىمسي دقق . قارعلا ىف اهس ال « مويلا روهشم هناف ضايع ىضاقلا هركذ اك

 دق » هلا « كردتسملا ىف جاتلا بحاص ركذ لب ال . ”هعبللا موب دلوب نم ضع
 مساق لك ىلعو . هلحم ريغ ىف اهل ضايع ىشاقلا راكناف « نيتمضي هعمج اومس

 انخيش هققح 6, ”هيقوفلا "هطوقنملا ءاخلاب , همم ىه :هيدايالا ةروهشملا ةارملا

 . هحاضيا مده ام ىلع ىسول الاذاتسالا

 ًائيشانل اوركذيملو ء روثمملا نم ًائيش“ روثاملا اهمالك نم ءابدالا ركذ دقو

 ًاتايباءاسنلا تافالب باتك باص , ىهاط ىبا نا انل ىور دقو « موظنملا نه
 : ءذه اهنم اهرعش نم

 ىححلا ىوذ دنع لوقلا هوجو دشأ

 نو دافتس مغ لضفاو

 ١ لضق قدصألو هلال قدس ءرملا لالخ ريخو

 ذرعو ابونحي لقع ةريخذ ىف

 ىطمادع ولم ايقوم نكف ىذا بيس نم دوعوملا كزاجتاو
 رح ىف ري خالو 3 هب كيري

 ب مل هرملا اذا

 عيش روقو نم 3

 مسا نع كو

 كباع فاخ نم نمطإو

 يدق ةينائش

 ا

 هال قلط ىارلا

 نوفامماو هاكات 2
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 10 برعااءاسن ىف ليبذت

 زنكيو ىوحيريطأ رخذ رخآ و هس قثوا دسق رش ىخا نم كو
 زهجيفاموي كش ال كرديس هس بلطي تودملاو ىتسفلا رشإ

 : اهلوق اهرعش نمو . ةدوجلا "هباغ ىف هيمكح تايبا اهلك ىهو

 صلب مث هلظ ونادي .ىنلاكو | ملان مالحاك ايئادلا نب تيأر

 . لكو

 صفقغي ىح لكف :>تومالو  ىدرلاو توما ةيشخ نم ىتفلا رفي
 صخشي فوسنااموبكشالب .اهكيعو ةايحلا ىف

 سيرت الدب ًارورفمنك دقو هفتحم سي توسملا ماسح هانا

 اوصنقتو ىغم نماهنم ناب دقو دلع ةاسبحلا راد ىف كنأ صح

 صقنلو ىرتسمت ىزرنت عئاطا اهميمن شيعو ايئدلا د_فأ دقل
 صرخحو د-# مورحم رخآو 2 فاكحت ريش قوزرم بر الا
 نءضتاملو بدالا بتك ىف هدوروةلقاو هيلعاص رح رعشلا اذه انركذ دقو

 ٠ مالسااو . ”هعئاشلا لاثمالاو , ”همئارلا ةمكحلا نه

 ]مد 1"هريروتمع قةيسياروم برمعلا ءاسن ىف 5

 ًايوسئرف ًاباتك ])0 26208 نور ”همالعلا وهو نيف رشتسملا دحا بتك

 اب رعلا ءاسنلا » هتاونع

 قءمدتم !' 1ةلهستعسعام لك هيف عجو < مهم "هس رئازجلا ىف هعبط دقو

 ىلا ) هدعيو ( :ةيلهاجلا دهع ىف ىا ) مالسالا لبق برعلا ءاسن ىف برعلا هلاق

 رفسلا اذه ىعو اء ىوح ابيع اباثك اندجو اننا نظن الو ( نوماملا ريصع

 <04 ىف ريبكلا نْلا مساق ىف باتكلاو . ىهدلا هميتي لب « ذفاا للجلا

 22 ىلع كمالطي فاوس رهفاهيا, تاحفص

 نعش ذي اهتم لصق لك « الصأ 4* ىوحب « :هيلهاملا رصع مسق وهو « هلم
 ىوحم« مالسالا ردص رصع مسق وهر؛ ىنائاامسقلاو ٠ ةأرملا لاوحا نم ةلاح

 فوتولاةيغرو ء سنالاو « ةذللا نبب عمجم « اقينا ايدرت ةينيماهلكو الصف ما

 ٠ رصعلا كلذ ءاسن رابخا ىلع

 اذكه اييتكو :هفج مساب اهركذ ةهيرايالا ةأرملا نع فاؤملا ملكت انو

 اذه معر ىف دسمتءا بتاكللا نا مرج الو . ءاخغإب ال ميطاب ىا طنز دنس

 درس عم 4عوطعع ةكوضأ هأ هدعبو مالسالا

 لوالامسقلاو . ركن ال 'هعريس
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 ءا صاسو دادغب نيب ةنطاقلا رئاشملا 1

 هباتكعضو هلال . هيططاب تكلا امسالوء موقلا نيب ةلوادتملابتكلا ىلع مسالا
 .ءامملاو ءا ةةئسا نيسمح نم رثكا ذدم تناك عيضاوملا هذه لثم ىف ةهيبرعلا

 ا-مهجو ريغ ىلع ىرخا مالعال همسر كلذ ىلع دهشي امو . ةردان وا ةدزت

 رووشملا
 نءهيف ناف « ليلجلا رفسلا اذه ةلزتع رضي ال هلك اذه نا ىلع . هماقم ماقملا
 وا. "ةمخطلا تادلجلا ىف هيلع رثعت ال اه ء برعلا ءاسن ىف راكفالاو رطاوخلا

 اذه سيلامث, كلذ ريغو« ةياور ىلع همحدلاو« سباحد ىف« سباج«هلوأ

 دنع انؤابدا اهدرب هعرش نوكي نا ىصق . برعلا باك نم دحا هل هبتني م

 ل الو « برعلا ثاحنال مهضرعت ! نويتكي اسم ةريصب ىلع اونوكياع مهلاسنا

 0 1١ طارسسلا ىلا ىداهلا هللاو

 ( ولت ) ءارصاسو دادغب نيب ةنطاقلا رئاشملا

 لمص لكتلسج كساس نيت من كاكا هاك يمان تن عيسسصتستل
 اكامو اهؤاسؤرواهسوفن 5

 معو
 رايد نم ه«فلت ءاجرا ىف ثوم ةريك ةليبق ( ريدق نازو ) مع وسب

 اهملامر ددع . ( دلب ) :ةيحاب قرش ىف :هئطاق ةريشع اهنمو . برعلاو قارعلا

 ةرودملا ىضارالا وترحم مهو سماثاا نيسح مهسيلرو لجر ىفاا ىلع نونبر

 لها بهذم ىلع ,مهرثكاو ( مظع ) ىئشارال ةلباقملا ىنعلا ةلجد "هفض ىلع

 ىضارا نوعرزي مق مهلمو ؛ نويرفمج لليلق ددع 7-5 ”هعاطاو "هللا

 دب قرش ( ١ ) ةريضحلا

 نيع اهيلي اهحتفو :هيناثلا يملا ديدعتو محا حتفو ىلوالا ميإا مضب عمجلا

 ةرياكح نولمبو ذاخنا ةدع ىلا مسقت يك ةريشع ( مظمم ) نازو ةلمم

 مهلمر . ىدهملا دمع موسم دو وافلا الاجر . ام ةطاسالا انتكممال

 نوطاق مهو . عارزلا مهنمو امتثاوصإب ةرجاتملاو مانغالا ”هيبرتي لغتشي نم

 2 ىذارا نما( دادع و فاقلا حتشز( نابق ) ىضارا ىف نازو ءاسباا ديد

 ال امدح ةرتكص ةريطحلاب اه بوح نع ةدا+

 ا راطمالا ن
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 7-0 ما صاسو دادغب نيب ةئطاقلا رثاععلا

 ٠ نوبرفمج مهنم نولياقو ”هعامجلاو هئسلا لها نم ىهرزتكاو ( ١ ) ليجد
 ناديملا ©

 نينامت الاجر ددع زوارتال ةريغص .ع ىعو ( ناديد نازو ) ناديعلا

 ةلسجد اهفاح ىلع (دلب ) ىبونج ىف ًاضرا مهل اوطتقا .ل عارز مهو

 . للا دبعلا نيسح مهسيئرو اهوعرزيو اهون رم
 دوملا *

 ددع . ( لبق اذك ) دمس ى ذاخفا نم ذخف ( دولج نازو ) دوءسلا

 اهلاجر

 و. ليجد

 ىضارا نم ًامق نوري مهو . دما ةراسخ موسي ر ١ نورشعو هن
 مني 1 3 1

 ددع . اسمتاوخا ىلا هيسنلاب مشع « ( دادش نازو ) باتعوبلا

 ةهقاح ىلع ةريشألا ىشاراىف عارز مهو . ىتيسلا دمم مهسيئر . :هئاهلث الاجر

 ةلجد
 . ةعاطاو ةهئسلا لها بهذم ىلع مهو ( باع )

 همسا مهدادجا نه لجروملا ةهيسن مسالا اذهب اومسو دلب هيحان قرش

 ناذو ) ةيماوسلا ةريشع ذاخلا نم ذخف (دادش نازو ) جاردوبلا
 ىلإ هين ممالا اذ !وهستماوقا طيلخ مهنا ىدنعو ( لق ذك )( :هكئالم

 لحمو . دياعلا ىلع ديسلا موسي :هئام امااجر ددع . ( جارد ) هما لجر

 !| ىضارا هانكس

 . نوينس مهلك مهو ( دلب ١

 ةهيحان نم :هيبرغلا هيلا ىف ةلجد فافض ىلع

 تايعويلا 5

 زوا دادنب فارطا ىف 'هتتشتم 'همذشةريشع ( دادش نازو ) سايعوبلا

 ةةسلدع ىف فالوم لجر وهو ( دخلا ىدح ) موسي ر فاالا الاجر ددع

 ةهيبرتي لغت-ثا نع مهو عارز مولكو .٠ قالخالا هثئامدي رومث» !سماسس

 ( ىواخلا ) ىضارا ىف مهنم عارزلاو مايخو

 لوصف فالتخا ىلع ضرا ىلا ضرا

 و لب ١ بادصا مهما ىا ماعنالا

 ةجرطاوب
 1 ريكحعو اناوا امن نزلو ةعباو روك

 مارصاس ىضارا نم ىواحلا (؟ )هةاجوقهتلشف بص” كاذ ريغ منيفب ص ريشا و
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 ءايصاسو دادغب نيب :هنطاقلا رئاشعلا 3-

 ”ةعامماو ةهئساا بهذم ىلع موعيج مهو. ةةيشرق ةداس مهنا نوعديو .

 ىبيعوبلا
 اسهلاجر ددع . ةريبكلا ةيماو_سلا ةريشع ذاخفا نم ذخف ىديعويلا

 1١( ) تيركد ةديلب قرشوف نونطقب مشو. ىداقعا نيسح موسم ٠ ناتمام

 نم كلذ غابم معن الو نييسابعلا ٠ افلخلا لسن نم مهنا لبقو عارز مماجو

 ٠ نوينس مهعيمج معو . "ةحيضلا

 سيلموبلا

 ءايلا نوكسسو ةلاممملا ماللا ديدشتو نيب ريغ ًارسك ميلا رسكب ( سيلم )

 باهولا دبع مهسنر نوءست اهلاجر ددع ةريغص ةلسق . ةلمم نيس رخالا ىفو

 ليلق ددع مهفو ايماس ةديلب نونكسي مهنم مظعالا مسقلاو سابع خنيشلانا

 ةرجاتملاو مامثالا رئاسو ماتغالا ةهيبرت مهتنيمو (؟) ثيعلا ىضارا ىف نوني

 ٠. نوينس مهلغاو . :هيشرق ةداس مهنا نومعزيو اهفاوداب

 ناسياوبلا ٠

 ذاخفانع ذخفنوتلا حته اهظفليضعبلاو ( روهشملاطبضلاب ) ناسينويلا

 ىلا و لسوملاو دادغب نيب :ةروبشم ةدلب ٠٠ اهرسكت ةماملاو ءداتلا حتفب ( ) ١

 ةبكار ىلعالا اهفرطف ةنيصح ةملق اهلو ًاخسرف نوثالثدادغب نيبو اهنيب.برقا دادفب

 نوملسلا اهحتتفاو ٠ دهلا لزن املا كبابزب ريشدرإ نب روباسا هيناب نا ليق ةلجد نئم

 لضفلا لهاب ةروبشم ىمو نآآلا تح لزت ملو ه 15 ةنس باطخلا نب رم مايا ىف

 نيبةعقاو لامرلا ةريتكس ةعساو ضرا ثبعلا ( ؟ ) ٠ ( توقايزع صخلم ) لما

 ٠ دادغب ىلا: أ مكللا بلجتأ هنمو ٠ تيركتو هك سعاس ىحاولاىلا مظع رهئنم ىبرخلابئاجلا

 لاق ٠ ةهدلا ةلبسلا ضرالا ةئيعاا : وررمع وبا لاق ةئيعلا اه نومدتالا ناكو

 اباا رمحا نبا

 .ر ريغ راهطالا ةثيع ىلا

 ل١ ىلع ضرا : ”هئيملاو

 ىاطقلا ثيب

 نم 0 اةصرعم لوطلا ناعرو اهلعمس

 0! لق ٠ىبارعالا نيا ءاور اذكه

 ( ال! ) ةهئيع : ىمصالا
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 10 ءاصاسو دادغب نيب ”هنطاقلا رئاشعلا

 ناكحس نم مهو هللا حتف جاحلا مهسيئر نونامت اهلاجر ددع ( ةصاوسلا )

 ايلا حتش ) ( "هكربلا ) ةامسملا ىضارالا ىف عارز ليلق ددع مهنيو ءايماس

 ةلناسقلا ( ءاه اهرخاىف ةددشملا ءايلا حت عم فاكلا رسمكو ا رلا ناكساو

 وهممالا اذهب مهتيمست ىف بيسلاو :هيشرق ةداس مهنا نوعديو ؛ ءايماس ةدلبل
 ( ناسيئويلاب ) ةلسقلا_تيمسو همساب ىمسف ناسي رهشىف دلو مهل ًادج نا

 ةملكلا ىلع اهولخديو (وملا ) "هملكب اونأي ناب بارعالا ةداع ىه اك هيلا. "هين
 ٠ نويتسمماغاو .... ( ىبا بح ) ونا لآ ىتةعنوكتت :هيلمالا

 دوسأ

 ما نوزوادتيال اهئاجر ةريغص ةريشء( دا نازو ) دوساويلا

 ةىضارا نونكسي عارز مملكو "هيشرق ةداس مهو رطملا ليس
 . نوينس مهعيمجو (؟) :هيعولضلاو 41) ( :هيويعصلاو ) ( دلب زيزمع )

 زابوبلا

 اهلاجر ددع ”هفلتخم ءاجرا ىف 'هتوثيم ةريك ( ةريشع دام نازو ) زاوبلا

 طرا ىف نودكسي مهملغاو . ربك الا ىلعلا دمع مساج مهسيئر . :ةئامس

 نع ةرابع مهدوركو دورك لهاو عادز مهو ©

 هذه نا الا ةلجد نع ,هدم.ا كلذو ممعورز اهيلع نوعرزي ضعب ىلا اهضعإ

 ٠ نويتس مهو . ةدعملا ىلع هتفخو هتدوربو اهلام هيوذعإ ترهتشا دق رابآلا

 معتم رابآ نا

 نامزالا قباس ىف عارزلا راك نم ناك لجرولا :هبسن كاذب تيمس اهلا لبق (1)

 اهتيمستا ىف بيلا نا لق (؟ر ةبونم ةرفصم هلك ىو همساب تيمسف( ويعص ) هسا
 ضرالا ىف أبياطحا علطتو كاته لويلا عمتجت ةلجد ضيفي امل هنا وه ”هيعولشلاب

 ةدوكم نيدع ايلي فلا اهءارو ءابلا جتقو نودلا حتفي (؟)

 اذا. كلا ىتح رابالا ةريثك ةلبس ضرا ىا ريقف نع

 ضعبلاو بناج لك نم كيلع هايل ضرالا ىف ًاد>او ًارثم ترفح

 دئاوع كانه بارعاللو فلسا "همنا نم ماما هنا ليق ريبك لجر ىلا هبسن حابر خيشلا

 كانه ىلا ذخؤي مرو بام. لجر لكو نيلوالا مهدادجاو مهءالا نع اهوثراوت دئاقعو

 كلذ ريق نم بارتب نونأيو ايدج ايف نوحبذيف ضرالا ىف ةردفح دجوب ثيح

 ابع ىو ةددشم ءآي رخالا ىفو

 وتاداع ماوقاللو أريبف باصملا د_جاري نوكلدبو هديت ءس هن وح زم خيش
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 ءآ يماسو دادغب نيب ةطافلا رئاشعلا 5-7

 ىردي وبلا 30

 ماي اهرخا ىف ءارلا رسكو لادلا ناكساو ءكبلا حئش ىردي وبلا

 مم ) صيعج نب دمحلامماج مهسكر نيئاقلا اهلاجر ددعز واجتبال ةريغص

 شوكلا ض راىف نودكسيو اهنمسو اهفاوسإب ةرجاتملاو مانغالا ةهيبرلا مهتنممو

 دمرت رابآلا ةريثكح ارماس ىلاهش ىف ضرا ىهو :همومضم ةهيسراف فاكب )

 .٠ نوينس موعيمجو ( نيتعاس ايماس نع
 مظع وبلا 54

 ضعبلاو ةلموملا نيعلا ناكساب امنوظفلتي ةهماعلاو ريبز ةهتز ىلع) مظع وبلا

 نيسح موسي رنونا# اهلاجر ددعةربشع (نيب ريغآ رسمك ةلم ملا نيماارسسكب اهظفلتي

 ٠ اماسل هلباقم ضارايف ىسيع وبلا مكقرش نوئطَس عارز مهلكو ميركلا

 ٠ نويتس ممعيجو
 ينم وبلا ركع

 داصلاو ةلوموملا ةزءملاب امنوظفلتي ضعبلاو (ىريبز نازو ) ىيلص وبلا

 ىف . ةيسثلا ,آياهرخأ ىفو . ةلامملا ماللاو حتفلاو مهلا نيب ”دكرحم "هكر جا

 ىضارا ىف نوئكسيو دعا بابش مهسير 16٠ اهلاجر : ددعلا ةليلق ةريشع

 ىلع( ١ اي اهرخافو ملاحتأو محا رسكاو واولا ناكساو لادلا مهب )ةحودلا

 نازو)(بياص) ةريشع نم ءاج لجر ىلا

38 

 مسالا اذهب
 تءومدالوا ثكو ىضارالا مذه نكسف 5

 ناو :هيلصالا ةليبقلا مساب تدمسف . هناص نم ةليبقلا هذه تعلات ىت> ,مهوانبا

 ٠ كورس مهعيجو .( ريخ لجر ىادح اذك ( امشيمك مشبع نكمل

 ر ربك ١نمو نا-ةلااهلاعر ددع ة

 ًاضيا ( طيفلا ) ( ايف مهو ةلموم ءاط رخآلا
 1 و
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 لو ءآ يصاسو دادغب نيب "هنطاقلارث اشعلا

 جمزحلا

 ١ءاندملاجرزخ ةريشع ذاخفانمذخفوا ةريشع ( لودجنازو ) جرزخلا

 4٠ ءاهلاجر ددع ( لبق اذك ) "كم نم هترجابم دنع (مماص ) ىلا ترصن ىنلا

 ليجد ىضارا نم هيبرغلا هيلا نوثرحي مهو ومكر نيا نع موسيئد
 ٠ ىرسيلا ةلجد :هفض ىلع :هبعولضلا ىضارا نم :هيقرتشلا ”هههلاو

 دويجلا 8

 ةفلتاع ءاجراىف :هئوئيم ددعلا ةريثك :همخض ةريشع لوخد نازو ءروبجلا

 انلبجلا ًاحفس الع برضن ةريثك ذاخفاو نوطب اهعبقر . ىبرعلا قارعلا نم

 فارطايف ممم مظعالا مسسقلاو . ىالا :هيناك اهلاجر ددغ .اهئامسا بلغا

 ) روبحلا ةلحت) ىمست خركلا 7

 ىف نونطَم مهم مسقو .ىديرملا هللا دبع لبالا راحت دحا دادقبىف موسي دو
 ةهعقاو مع ةساخ اهيأ ةلحم مهلو دادقب

 موسي رزه مثددعو

 طاقرب_كاو ( ) ١

 ( ة)روباخلاو ( ه ) بازلاو ( ؛ ) زوءاملاو خس ) ةجوعلا ىضاراو (؟)

 ٍفرسشلا "ههخا نمةلجد ”هفاح ىلع ةيعولضلا ىضارإ

 لا ىضارا ىف نوئكسي مهنمو ”همالس نب فيطالا دنع

 ٠ نويلد ممعيجو

 جارفوبلا 4

 قطمملا دمي مسير . :هئامميرا املاجر ةريشع . دادش نازو جارفويلا

 قيا البلا ع رز جيلاللاو( "هثنؤم "هبونم

 طاةرسملا[ ؟ ١]
 )١( نيب مساو مقص 2

 »و لموملان 0 الو ميار رق عوبرلاهذه نكو (بيلاودك

 اهمسا ناك :هميظع هدم رانا طاقرنش ”هعلق رويسملاو طاقرشوا

 ةاروتلا نءالضف :هيرامملا قرلاف اهركذدرو دقو ظ|سعار“ راساوأ روشأ لأ ىا

 1 دع ةدم ذنم شبنلاو رفحلا اهيف نولصاوب نويلاملالاو اذه

 ده ىلع ىشو ًارتموليك ٠٠١ لولا ىبونجنع دعبت ”هملقلا
 3 2 "هيمي را ”هسيفن ًافحت نوبقانلا اهي

 هذهو ٠ ابيرقت تا

 فيكدقو ٠ ىنبلا هل

 ماقآ[١٠٠1١ ] لدالا

 ميظملا لكهلا اياوز مدرايف ثدجو راخفلا نم ريشاوم ”هعبرا ىلع هلق ديعا دقو

 نيلربو هناتسالا فحم رود ىلا تاق“ ريثك تاباتكىعاورثم دقو روشا ىف ناك ىذلا

 اهغل ىف هنع مالكلا ص دق [4] ٠ ءاسعاس قوف ضرا [؟] اهريغوسيرإبو ندناو

 ٠ تارفلاونيعسارنبب ربثا < 1١ لبرادلصول نيب رورة هرم [ه]- 429101 برعأ
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 ءآ صاسو دادغب نيب ةنطاقلا رئاشعلا 5-2

 ”هيوحىف عدزينم مهيفو . ”هيعولضلا ىضارانم قرمشلا ممقلا نوعدز مثد

 . نويلس مهو . دب 2 ةهيحانل ةيباقلا ( ةرغصم ) تازيوجلا

 ةريسشع ىهوءابلا ناكساو ءاسلا حقو قاكلامشي ىا ريغصتلاب تاشيبكلا
 ( ريغصتلاب ) مشخ وبا دمع موسي "هئامسلا نوزواجت اهلاجر ددعلا ةريثك
 مسقو ء1 ماس ىللامش ”هعقاولا ثيعلاىضاراىف مهنم مسقف عوبرلا اوقرفتم محو
 نوبري لِلق ددع مهو ”هعارزلاب ماتهالا وليلق مهركاو ( ريغصتلا ) مظع 5

 ٠ نوينس مهبلغاو . قرط عاطق مهتم مظعالا مسقلاو اهب نورجاتيو ىثاوملا
 "ةداطوبلا 3

 نيناعلااهلاجر ددع زوات الددعلا ةيلق ةريشع ( ةرثك نازو ) هحلطوبلا
 ميد ىا ىذع ميعورز ركاو ميظع ىضارا ناكس مهو دملا "هلكت مسير
 مهيضاراو مهعورزءاملا لصي الو تاءاس سمح نم رثك ١ ةلجدنع نوديعب منال
 . نوينس مهو . اميقسبيل

 ةزعلا ”؟
 ىفو ”همسجعملا ءارلا ديدشتو ةلمهمملا نيعلا تغب ( "هنك ةهئز ىلع ) ةزعلا

 نافلا املاجر ددع ىدرعلا قارعلا رايدىف ةرثتنم :همزض ةريشع ءاه اهرخا
 لادلا حتشي (ولد ) مهسيئ رو ركب وبلا ذخف اهنم ذاخفا ىلا مسقت ىهو ناتئامو
 ( لياج ) مه-ثدو ( دادش نازو ) داوع وبلاو . واولا ناكساو ماللا ديدشتو
 ( داسج نازو ) زارطوبسلاو ( مناق نازو ) لئاكح ع :هيسراف محي
 فاخ نب نايضغ موسي دو دمحا ناو دروجاويلاو . فلخلا "همعط مهسيئرو
 لئابقلا رئاس ىلع ةميظع "هطاسدلو ةلبقلا مذهل ريبكلا سيئرلا وهو "ةبيصخا
 هذهو.ىماحلا مركلاو قالسخالا نماحمب رومسشم وهو هراوجف :هتطاقلا
 صااخلاو ( ؟ ) نيرمح لبجو( ١ )ميظعلا ىضاراىف نطت ذاخفالاوا نوطبلا

 6 1 ىضارالا ىف ميظع يضارا ”حصالاو

 ابو انيعاب ريل مساب نييسابملا رصعيف فرعي ناكو
 ناكرةلجديف ههايم مفدي ريلاو ٠ رمح نبا ةريزج قوف

 وهو مه دالا_ةروصب مظع عرفالا فم دقو وئادار مساب نييروشالا ديصىف فرعي
 ىلا لابحلا وه نيرجلابج ءالبج ( 5023 161> عيظت طلق
 1 دلما عجار ) امديلاس لبي هنم ًاطوم اومس دقو
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 3 ءايصاسو دادشب نيب ”هنطاقلا رئاشعلا

 ٠ نورتس مهو . رامالاىلع مهعودزو . عادز مسيو( ١١
 ةدهاشلا ؟56

 ًاضرا ثرحت ددملا ةريثك ةمخض ةريشع ىهو , ”ه«راغ» نازو ,ةدهاشملا

 | نيذلاةدهاشملا ريغ مهو . ليجد فارطاىلا :هيمظاكللا ءاضف نم: ةدنع ةريك

 مهعودزو . مهضارافالتخاب نكسملايف نوفاتخم نولوالاف . فجالا ف نونط

 ىضارا 1 ماسقا ةهئالث ىلا مسقتف مهبضارا اما . نادف ىنالآ ”هئالث ىلع ديزت

 ةيمظاكلاةدلب نم ةدنم هو ةهيجاتلا اهيمسي مهم ليلقو ىجاتلا ىمستو فقولا

 دس ايف مميعزو تاعاس عبرا :هقاسم ( ريغصتااب ) ”هيويصحلا ىشاراولا

 وبا ىضارا ؟ !! تابنج ريشع ةركبلك نع مهنم "هموكمملا ذخأتو ناملسلا

 ىيدجايلا نمحرلا ديعجاحلادادقب رايك دحامملا ةدْئام ىهو( ةرخصم ) ليوبرس

 نسع ”هموكحلا ذخأتو لالشلا بيبح ديسلا كانه ميعزلاو ناتءاس اهتفاسمو

 ةدسام ىهو « ةرودملا كالمالا ىأ هينسلا ىضارالا هع رشملا ضرالا هذه

 لجارلتطاس عببرإ :هفاسم ىهو (« ) ةهيمراطلا ”هعلق ىتح ليوب سوبا نع

 سة ركب لك نع :هموكحلا ذخأتو دما ديسلا نب دمع ديسلا كانه ميعزلاو

 ممانوميزرو فالآ ٠١ ىل_ع ديزي ةدهاثملا لاجر عوسعو !! تايينج

 مهمازلاو مهسوهأ ليج قباسلا ىلاولا اشاب مالا دارا دقو . ”هيشرق ةداس

 اودوءيملو ةريزلا ءاححا ىلا اورفف كلذ اوبا مهناالا ةهيركسعلا "ةمدخلا ءاطإب

 !! كاذىلا دوعت ال ناب "هموكمملا نم ًاظئوم اوذخا نا دعبالامهئاطوا ىلا

 ثحبلا ”هماط

 نيب ةهتطاقلا « ءابآلا 'هعيركلا "هيبرعلا "همالا هذه يمانم ءانملعام اذه

 ,هدلااملع ضيق ها . ءالضولا مههزتتم ا يماسو « ءافلحلا ةمصاع دادغإ

 مسالا اذه ناكو ٠ دادغب روس لا دادسب ةةميظع ةروك مما صا لا( ١١

 ىف تدجوو : لوذذأ همدومىل ىورلا توناي دبعىف عضولا 0000

 مويلا ردع نملاخلا ربل

 فرميف همسا ريغتي
 0 ىدهلا ريل وه .سلاغلا بتنا ءريدلا

 ةلجد ىف ههابمعفدين' لبقو "هيروصنملا برق ن

 مث تنحصف ذانآ ةلود قباسلا ىف امسسأ "همخض 7

 ةيمظاكلاو [ لب
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 وتناريسالا هفل يف ىخران رظن لع

 اهروصق لئو « "هقسابلا راجشالا تاوذ اهنانج راثآ سمطف « 'هقاحلا هد
 اهملاعم سردو « 'هيفاشلا اهوسر ىقعو « ١ اهحورص كو , "هقهاشلا

 اهديمتسي ءموقلا نيب بسنلا ةديقف « مويلا ءارئام ىلا تحبصا ىتح « 'هدابلا
 ,ةعركلااهقالخات هذ "هما «رامدلاو ءانفلا ةوهىلا لهجلا اهدوّشو « رابغالا
 اهتافصو « ةيبنلا اهتازيم تدقفت « ”هعدقلا نامزالا ذنم ,حاعالإب اهطالتخإ
 دهغيف ىاع ماوقالا رئاس نع نامزالا قباسف ام تزاتءا دق تناكو « ةلدلجلا
 نما نع برعغلا دمت نه الاءكيرو,كلذ امو ء اهدحم دلاتو ء اهدعس قباس

 ىف موسيلا ءرثكا جيبصا نما ء مهتطيار ىرع ماكحا ىف مهتواملو + ممعماج
 ءانمالا هذه ثعش مليفء همهلا لذ م نا هيلعو « روطلا ىفال ء رودصلا

 نيب جداتلاو بسنلا :يراطضم ؛ ليلامش حبصتو الا لاق نمز ىغمم الث

 قيقحم ”هيؤر نم هللا انذاعا ء لاوزلابةذخ آلا مالا دادع ىف ةلخاد ء لايجالا
 . لامتملا كير ءاشناهبب ما « لاقاا اذه ىلا ةدوع اناو كلذ( ل 1 اذه

 ىملح ميهاربا

 انرصعو تحبصا ىتلا هيئئاربسالا :هغالانع ًائيش طخا نا لبق ىب قياي
 0 ولوءرك 5 نا نندتلا ملاملا راطقا ”هعبراىف ”امظع اراثشاة ةرششتنم« اذه

 : لون *هئيدحلاو ”هودقلا مصعالا ىيوغل دلخيف رودي ناك ام ءراصتخالا

 ماع نان ناسا ماقم موقت ”هيعانص ةهفل طابنتسا
 هذه تاراكتبا وا تاروصت ؛ ءةريخالا ن

 الا كيلاو ردع عباسلا
 نرقلا لئاوا ىلااهدهع قت

 اًؤاناراو نيسحلا كلذ ىف ءاملعلا

 املك مالا بحاو ناسل "هبا ثعش لت ةديدج ةهغل فيان

 لش مل ىارلا اذه نكلو :مهق راممو اقيط ناتو ؛مماحرد فالتخا ىلع

 نارهملاو ةيلدملاب دهملا ةكلدح ذئعوب تناك رغأا اهمالا نالءاعيقر الع
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 م اريسالا ةهفالا

 ءاسملع نم هيل نا ديب . نايسنااو لاهالا "هيؤاز ىف ىمالا اذه ىقلا هيلعو

 دجلا لك اودج لبءرامغملا !ذه ىف مدقتلا نع كلذ مهدمتي مل مالعالا ”هغالا

 مهبنماب نوذو «ةدوشأملا مهئلاضإ نور_فظإ اوداك ىن>ًاثيثح امس اوعسو
 ١ ضعي موليبس ىف مهضرتعا هنا الاءمهئنعا بصن اهومضو ىتلاءةريطخلا تأ

 فيل آنلا ائيصحا اذاءهلك اذه مو «نينج وهو ىويطلا مهعورشع تدوا ىتلا

 1اءالوإ» ساكلو نارطملا ريصع نم تاعوبطملا ملاع ىلا تزرب ىتلا ةديدعلا

 12. يدصاعمأامأ فوبتمز روتكدلا ىتح ريثع عباسلا نرقلا ىف 111

 تضم ”هيعادتص اهغا نيس ىلع فرذت اهاندجو نرسثعلا نرسقلا ىف

 مودل هجابت ث اهيأ مهدوجول ًاتاتب اهوضفرف لحاطف ءاملع راظنا ىلع

 نادوتك دلا نالشافلا ناملاءلا ًاقرقد ًاداقتنا اهدقتلا دقو ىبدالا اهابحم قنور
 سيفنلا امهباتك ىف آ. ]6011 ويا . لو آ. ( هناا تارونوكه . ل

 لاناولسم لم لح ؟مصيس# [ترطمدلا# ماسملا ناسسلا عبراتب موسسوملا

 ةةيعاستص تهغل داما ىف "هفالا هسا نع رظأ تاوئس عضب ذنم متها دقو

 تال_صاوملا هيف تريك ىذلا اذه انريصع ىف سادثلا تاجاستحاب ىفت

 «ةيسايسلا تاضوافملاو «هيبدالاتايئاكملاو« ”هيراحتلا تالسا رماو“ ةهيلارمعتا

 ناجالا ىلثم نم قير ىنع م 18٠٠ ماع متاملا سيراب ضرعم ىف هنا حولا

 نم نيثوعبم ةلزنم اولسراوءناكملاو سنجلاو ناسالا "هفاتث ١ ةيماعلا تايعملاو

 ندللا لك :هغال ًانوامم نوكحي ماع ناسل طاينتسا ةلثسم ىف اوضوافتيل اهلبق

 . ةةساشلا نادلبلا و كلامملا عيج ةلسلال طباروءراصمالاو

 .روتكحدلا بانك « نايعال هئمكم نم زرب دق « نامزلا كلذ لبق ناكو

 هقئصملا بتكلاعيج ىلع , نادبلا اذهتهياح ىف قيسلا بصق لاثوءفويمذ

 مهماقع توا ىلع باتكحااو ءابدالا لج هلو- فتلاف « ناثلا اذه ىف

 هنوعق ودي اوناك ام 'هياغ لب « ماركا قيط هباتك اودجو نأ ءردققح هوردقو

 (ثاوق كب هتدضاعمو ديدحلا ناسالا اذه ريثن ىلع كاذذا اودهامتف« ماوعأذنم

 الاةةغل ”؟

 كتان سانمأ فوهنمز رازالزول وهوتناربسالاهغل ل 1ةمالتخ آما
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 انيك

 وندورغ لاما نم 81010هداواع خوتسولي ىف دلو روهشم ىمود بيط
 ثالث وست هرمعو قزري ىح نالا وهو مامهو هن ىف (نرماسم
 امك « :هيعاشم ةديدج اغا طاينتسا ىلع هلمح ىذلاو هتدس نيدو

 هرغدص ذنم ىأر هنا وده , ةيزيلكتالا تالحملا ىدسحا ىف كلذ ىلع ترثع
 تاغالا نيب هسأر طقسمىفةدوجوملا« ”هيناسالا تاعزانملاو« ”هيسنملا تاماسقنالا
 «ةهيناملالاو «تهينولويااو ؛ ”هيسورلا :ىعوام ن وملك. ي ىلاهالا ناك ىنلا عيبدالا

 كلت نم اهشالت ىكا ىرخالا ةدحاولا برات تناك تاغالا هذهف . "هيدويبلاو
 لايذاب قلعالاو هناسلب ثيعتلا همسو ىف ناكول دوب اهبا#ا نم لكو“ :هعقبلا
 لب عازتلاو روفتلا دلوي ام ةروصلا هذهب هنسلالا فالتخا نا ىلع . طقف هتفأ
 اذلو . ءاودس دح ىل_ع نيمادككحالا نيب ءاضغبلاو ةوادعلا ىلع ثعبو
 ضحي ليزا ةديدج ”هغل *ىثني نا هيلا اموملا روتكدلانهذب نيحلا ذذنمقاع
 ضارشاو ارخ ىلا ىدؤ' ر وز ضارقناو كالا_هملا بارخ ىلا ىدؤتت ىتلا لك اثملاو لسيقارعلا كل: لاوزلا

 ١ هبأرو بقاثلا ءركش ىرب ناكو . لئابقلاو فوجيقلا هلا بئاصلا ديد

 لق لالا ن ناك اك هينا لاو ١
 ةهسحارو « ناماو مالس ىف ًاعم نونكسسي رماثبلا ناكام دنع :هئسلالا ليلا

 نم دعب داكيو ء نآأالا اليصتسم كلذ ىرث انك ناو . نا_:ئمطاو

 ذا تاوادعلا رثك ! هب

 .ماهوالاو تاهرتلا

 لك نا فيك ةلهو لوال ىريإ
 فارطاىف اهريثنتو اهتغل قاطن عس وننا ديرت هملكلا

 ناكؤل دوت اهنهلكف :هيناملالا وا ةهيسنرفالا وا ةالثم تهيز
 اهتمظعل رت ”هقلطم كلم ىدعو اهرساب :هنوكسلا ىف اهدحو رشتنت

 ٠ ثاغالا ةلأسمو كاملا اح سرد نم

 ذكان ينال ةزب نع هما

 الا ذخف.رومعللا

 نا امعسو ىل
 روت :ىدلاحود فااخم امم روءالا هذه تناك الو . اهئالتخا ىلع تاجوالا عج
 ةةجاحلا ءذهل ءكضق ءابص ذنم هئفج ريساو هركف دك ةهفلاخلا لك فوهنمز
 ةلزنع نوكتتا لالقتسالا ماهم تاغالا رئاس نع ةلقتسم ةهغل هعارتخاب أه ظ-ا

 اريخا قفوت ىت> ىئاسنالا عمتجلا ملط

 ساناللمو مع "هنا ىعو ءااجرل ١" ىا وا

 ثلا ربغلا جرا اذهل رفاش رءاود

 يسالا اهامس "هيعاتص قا عادخال
 هنا اه وعدي نا هيردجالا ناكو ًارط
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 1م ةئناريسالا "هغللا

 ةدبهملا روتكدلا اذه راكفاو لامعا نم ًائيش رك ذا نا ىب قيلخو
 عملا نهذبقلع هلا اذه قيوف تلق . ةريثكلا هباعتا هجيتنىلا هلسوت
 رم ىلع دادزيو ومي ركفلا اذه قبو ةديدج ”هغل ”ى-كي نا هتوتق مايا نم

 . هّتماقوهمسج وم نيئسلاو مايالا

 روف نونفلا "«-ردميف اذ طينتملااذه ناك امل 1180110 هَ

 ددرتام اريثكو ”هتئاملا ”ةيملعلا "هعدقلا تاغالا ىدحا ملامم ىي نا هل رطخام

 قىور نا دعب نكلو هتمهم ىف ةهينيناللا ذع نا هتليخم ماما روصتو هنهذ ىف

 ىإ ”هسغل نا ىأر هنال ء اهنع ضرع! لامعتسالا ةروجهملا "هفالا كلت ىف ًايلع
 بلاطع مو تناك ولف سانلا تاجاحب ىنت الو رسمملا حور 32

 ةهيواز ىف اهوعضوو للعلا لاجر اهنع ضرمعا امل لاسمتالا رئارضو ملاسعلا
 .عوجرلالك ركفلا اذه نع فوينهز روتكدلا عجر هيلعو ؛ لاهالا

 ةهينيصلا ذم لوي هلاح ناسل ناك "هيئيتاللا نع هركف نانع ىول او

 ًاروطو المف ةراث نوكت ناحصت ةدحاولا :هظفالاذا ةادالاومسالاو لمفلاتاذ

 اف مدسقلا خسار ناكاممم اهزيع نا دحاولا عيطتسي الوأتمذ ىرخاو مسا

 5 3 . لالقتسالا مات اهنع ةلقتسم ناعم تاذ ىرخا ظافلا "هفاضاب الا
 :؛ اما#انيعا ىف ةلزكلا :هعيفرلاو اهيوذ دنع ةزيزعلا :هيئئاربعلا ذا ما

 ةرقتفم ةغالبلاو ةهحاصفلا نساحم نم :هيلاغب , ىنءملاو ىنرملا ةهصقان اهنا عم

 رخآ ىلع اسما اورثا اذا نييناربءلاناف ؛ اهوحتو ليضفتلا لمفال ةةقيص ىلا

 رافسالاىف ًايلج كلذىرن اك ىفنمي رخالا نعو بجوم مالكب لوالا نع اوربع
 :دارملاو « ةحيبذالةمحر ديرا ىنا » هريغو عشوه رفد ىف درو دقن :هسدقملا

 مالكلا برعي الو ريثك 'ئىث كلذ لو« ”هحيبذلا نمريخ ىدتع همحرلا»

 ةهيبارعالا تاكرملاب الو ”هيئاثوسيلاو ”هينيتاللا ىف اك”هيئابنلا فورحلاب مهدنع
 . ماهعباو ضومتو سايتلاو لاكشا كلذ نع أكنيام ًاريثك اذهلو *هيبرعلا ىف اك
 دارملا ىلع ”ةحيرص ةلالد لدتال ىتبا ظافلالا نمريثك نعلوقا ن'ىناسع اذامو
 ةةيدبالا قلطم ىلع ائادلدتال اهنا الا «دب*الا» اهاتممو ءملاعد "ةظفن ءذهت اهب

 اهربغ نع لق اذكهو ةئيءم ريغ ةليوط ةدم ىلع ةلالدال درت ام "ريتك لب
 .اهدادعتو اهد رمل ةربشا“ لوطي ىلا" ظيفلالا نم
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 نول

 اهعسواو ثاغالا حصقا نم ةدودعملا هيبرعاا ةهغللا وحت ىراظنا هجوا ما

 بردو ىماعلا اهقاطت م.يسوت ىلا رفتفت لاَع قحلاو اهنا عم ؟ تافدارتلل

 ”ةه«ودعصو ادمادرفم تاكرح قالتخاىف امكلاسم ةروعو نع الضف اهظافلا
 اهو ولالعالاو ماغدالا ىفاهدراوشو اهدعاوق ةرثكو ةيقلحلا اهفورحم ظفلتلا

 عع ًاملع اهب نوطريال داضلاب نيقطانلا بلغا نا ىتح اهعوجح نازوا ةرقوو

 ال ًادج :ههنات لئاسمو روماىف نييرصبلاو نييفوكلا اهون عزانت كنع

 ٠ ةدئاع الو ايف ةدئاق

 اهرا' ةيقاسيلا ”ةعدقلا لباب ةهنل ىاتةرءارالا ةهقالا تافر ىبحا ما

 رملا روشاو لباب ىتتيدمىف سراودلا لالطالا اياه ىلع ًاشّع ”هيوتكم

 ةهيورلا لسعاو رظنلا عنا نا دسعبف لا ةهئمزالا ىف ةراضحلاو ”هرئدملا ىف

 نا ىل-ع مزنع همسجتملا روهالا نم هتايذم ماما ترم ىنلا رطاوخلا هذه ىف

 ةئيدحلا ما :هعدقلا ت لااهل ةهقالعال ةديدج ”هغل طينتسي

 ذخألا ةلمم بيكزتلا "طيس

 نءاه اعين َ
 ان

 ًادج ًاريسي ًانامز فرصينا نه بلاطلا نكمي ةاوشلاو ةدوعءولا نم :هصلاخ

 . اهتيسانب دخالاو لب اهناّقتاو اهليصحت ىف

 ةهسفالا هذه لوصا ىف باتك فيلاتب :هيلكلا ىف وهو كلذ دعب ذخا مث

 م زواج دق نكي لو "هحارلاتاقواو صرفلا كلذل ًازهتنم قيطاماغ ىا

 ناك هلال هل_ع هزاهما دنع هحرف ةدش نع لأست الو ةريثع ”همساتلا كاذ ذا

 ةكلا هباعتا ةروكاب
 م! فيكو هب لمحو ركالاام منيح الدرس نءميركلا ”ىراقلا

 زجميال ىكلو اذه.زجوم مجمم هقدرا كلذ دعبو ة

 هذه . هتحلصل ًاقئاوم ىأرام ىلع اهلدبو ظافلالاو تاملكلا قلاو

 وهام عامسى لا بيزالا علاطملا لقتنو همفنب ثحبلا ءاصقتسا ديرب نإ رومالا

 . رغحاو ديقا

 دلا لا! ضعإ ترهظ ١ملاله هس ىف
 © ايل معنا ” ةديدحلا هتنل ىمسو دوجولا

 أ هلسياو كاذ ذا ةهيلكتلا لياز دق نكيملو
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 ليف ”هيّب اريسالا "غال
0 

 « هلجال لاوطلا ىلايللا ايحاىذلا همزعرءيمالا :هيلحم مهريخاو هعو رشم ىلع

 كلذل اوأر اذا جراخلا ىفاهرشنوءمهنيب امف
 مث “”هيطلامهسورد اوهنا نا ىلا اهب نوبطاخت ةريسي ةدم اورمتساو . البس

 ىأركلذ دعبو «مهتيمذخاللوا قزرلا بلطا اهضيعودالبلا لوط ىف اوقرغت

 ىأر متءلصالا لوا ىف ناك اك نيمم الو هل رسمات ال ديرق ديحو هلا فلؤملا

 ضرغلابءافولا لك ىنتالمهو للخلا نمائيشو يئاوشلا نم ًاضميهتغا ىف نا هسفنسإ

 "هفللا ذئدعب تحبصا دقو« اهح.

 ةديدجلا هّتفل لامعتسا ىلع ءودهاع

 ىلع ديدج نم مزمف ءءاخوتيناك ىذلا

 . وتناري-الابن الا ”هورعملا

 بابسال :هيلكلا نم هجورخ دعب هعورمدم ىف هريس لصاوب مل ءرتخلا نا
 لج فرس ناك هنال هدي ىف ىذلا تقولا رصق وءهقتاع ىلع لافشالا مارت اهنم

 ليصحتل اهاطامتي نادسفن ىلع الأ ىلا هئرملاناقتال ”هعلاطملاو سردلا ىف هتآقوا

 اذهلكاشمو ليقارمي ف وفحت عورشم ا اذه لدم عورشمو اذههتشيم» دواو«هتوف

 فرعتالو لابجلا عله لاجرلامم تناكاإو . هزاجتا لهسلا ىمالاب سيا اهددع

 غولب نود لوحت ىتلا تابقءلا ليلذت ىلع اًمتاد رصتنت لب بصتلاو للكلل ىنعم

 تاثلانودمي نيذلا ءاذااو لاجرلا ريهام نم هريغل كلذ لثم ثدح م«"هينمالا

 ةديلتملاقئاوعلا مويغ تءدشأاف اذههعورسمىف ًاضبا وهقفونا . فولالاب لب ال

 ديماوءروجهملا هعوريشم فئاتسإ نا نم هئكم تقو ىلع لصحوءهلامس ىف

 مدر مل تبا ىناعم اهل عضيو اهب ظفلتلاواهنيودتو تاملكلا قيقحت ىف رظناا

 ملا املق . ىشب باعيو هلمع دقتتي الثل بجي اك تهذالا لوسا طيضوءدعاوقلا

 امتسحتساف قيقدلا دقالاو ماسلا قوذلا باكا ضعب ىلع هذه هتغا ضرع كلذ

 اهل رششان نع بيقنتلاو ثحبلا ىف نيتلماك نيتنس كلذ دعب فرص مث . مهلغا

 ثب نع صبرتلا هعسو ىف دعي ملو هريس ليع املفءاهاامعتسا عيل سائلا نيب

 ىف هتقطأ ىلع ”هسارك عبطو هقئاع ىلع ريشنلاو عبطلا ةلأسم ذخلا ديدجلا هنا

 ٠ ك44١قلب مط

 اقداصًاسرد ”هيتئاريسالا هتغل لوصا سردين منا فوهنمز روتكدلا ىعدي

 سياومف موضعبل اذكمم ناك اذاكلذ نا دب « نامزلا نم هعاس ىف ام طي
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 ةهيتئاريدالا "هفالا ١م

 ةريسدلا ةدملا كلت ىف اهدعاوق بلغإب لهب دق دحاولا نا الا . عيمجال كيذك

 ريغ ىلا.ىسايق نيغعجج الو ةديدع فيراصت الو.ةذاش لامفااهيف دجوب ال هنال

 نقةّسنا اليحتسم اسما سبا هنا : الئاق الملا سوؤر ىلع حرمسا نا ىكميو كلذ
 تاسفالا ىدحاب ماملا هلو ًاقذاح ناكح اذا دحاو ربش ىف :هغللا هذه علاطملا
 < ا :ءاتكحلاو ملكتلا هنكميو اهدعاوق ع.يج ا'اع حبصي ثيحمب «ةسروالا

 ميج اهتمت ىوط دق هظفل :هئامعستلا ز واع ال :هفللا هذه تاملكحو
 لهاكىلع لقثت ال امنا ىتح ناقتاىاةهنقتم ةروصإ فورحلاو لامقالاو ءامسالا
 لها فالجا نم ناك ولو تاحالطساوتارابع اهنم غيصي نا عيطتسي ذا ملعتملا
 . ةةدابلا

 ةهمج ًاباعتا رقوت اهرخؤم ىفو هملكلا ردص ىف عضوت ىتلا تاودالا نا
 ةظفلهلاثم «”اشيام رد وءاشي ديدج تالك ٠ اشنا ىلع,دعاستا مال يلاطلا
 وا قالا ىعم ىلع لدن ىهت مالكلا رد_صيق عضوت ىتلا ( لام ) مقل
 ًارببظ ”هيئاثلا عم بانا اهءارو اهانمضوو ىرخا ”هملكب انيتا اذق دضلا
 ايهلع انمدق اذاف ًاديجوا ًاغاص ىنء ىلا ( نوب ) ادد ةهلك ذخمث . نطيل
 اهملثمو ًاريرسموا ًائيدر اهاتمم ناك دن | ذهن: « انوب لام د انلقو صقل

 ًاريسصق اهنم دارلا ناك دهاننلا# « استلا لام داثلق اذاف ليوط (انلا )
 ناحددنأ تالا « ىميتسا لام » : الق اذاف ريتعا معالسمل « ىميتسا هو

 . رقتحا اهانمم
 ركذملا بلت نا ادرا اذاف « نا د اد وتنارب_بالاىف ثينأتلا "همالعو

 ًاننؤمحيساركذملاب اذاوءريخالا فرحا لبقاهانمضوو ذادالا هذه انيتا ًاتنؤم
 طلئاسولا ه قام كاان خا ء وارق د 2816 : هلاثع

 زيجو تقوب تاملكلا نم تام ظفحمنا ناسنالا عيطتسي ةلهسلا بيلاسالاو
 .ركذت "هقشم هفلكتال امال خوسرلا دشا هنهذىف خسرتو

 موج ةدمل كالذو اه مقنب تاغللا قاب وت لب عفنلا لك :همفانتهغالا ذهن آلا تسم دقو

 ةنوؤمهيفكت نسلاةدعتباثع لن وكن ءدالب وهموق ناس عمدح ولا اهنقنا اذاهنا اهنم
 دل .ًاهاس مه ريغوراجتلاو ايس! اهديك ناك ىت'اةهضهابلا فيراصملاو ناجرتلا
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 زسإو 0 ”هيبرملا هنالا بادآ م رات بانك نم ىنثا نها اق

 اهيناداو داليلا ىصاقاىفراشتنالا لك تريدتنا دق ”هفالاءذه ًاموي انيأراذا بوت

 دهمإامف هيبش امل ىرب الام امملعتىف تقولارصقو ةلوهسلا ندا انيأر نا دعب
 .هيحلا تاغالا نم مولا

 وءتهفل نبرشعو ىتذلا ىلع فليامىف تعط دقو

 ةذاللالاو ةرهشاا رئاطااىزيلكنالا ىعاشلا رييسكشا تامابك اهسناو

 اذلا ىنانويا!يعاشلا

 بذكلا رفا املا مح

 سيم وهل

 تالحيوبتك هغللا هذ رشي مويلاو اهريغو تيصلا عم

 نع ةراشالاب |_تثفتكا دقو ةلئجعلا هذهو اهركذل لحال ةديدع دئارجو

 . ياقكردقلا اذمو . ”ىراقلا سفنىف للملا ثادحا نم افوخ ةلاطالا

 ىسع قوزر

 باتكن م ىلاثلا ءزلا دقن

 ناديز ىدنفإ ىجرجل ”هيبرعلا "هغالا بادآ يرانا

 امم لمسع 0من وبعع منع 1'ط1زكامتعع لم لح اتهم هسطع

 1ع 3[, ©همموج معلحس ( 2 ؟ماسسع. )

 هلا باتاكلااذه نم لوالا ءزجلا اندقتنا

 لا :هقالا بادآ خيرات ىلع ىوتحي وهو « ىناثلا

 نوكتهيف لخديوه4 4ا/ةدسدا السلا لوخ دىلاو + هس هيسايعلا ةلودلا مايق

 «ةرجهلل مالا نرقلاط ساو ىف لل يضن ىلا ةلبخدلا مولعل!لّشنو :هيمالاسالا مولعلا

 الو. ًاطالغال فاو ركبلاه.خا نم ًابيئرت نسحا مومعلا هجوب ءزجلا اذهو
 فالح لواتتلا :هبيرق :هودم انه هتادمتسمو فاؤملا ذخ ام نال كلذىف عدب

 .زحادقتب ءارقلا اندعوو ء سب
 نم ىمايعلا رصعلايف هب

 روغلاو :هقشلا ةديعب باتكلا اهدرب ىتلا عراشملا ناف « لوالا ءزملا عييضاوم

 فاؤالا قاف دقو . "هج ًاطالغا طلغوالاعوضوملا كلذىف بتك نم لق اذهاو

 ًادئسهفيلأت حبسا اذهلو . هيف مدقلا خسار خعراتلاف رظنلا دعب هنال انه ءاوس

 ؛ هيلع امضرمت رومالا ضعب هيف !ذيأر اننا ىلع . اوبأ وأ موقلا ءاشديلع دمتمإ

 اذه انمالك مسش نو . دعبامىفهداقتل اف ىري هلعل فكيو ءاهتعا

 هيف هماع ةرظن انه ديزنو «لوالا ءزملا هيلع انداقتنا ىف انلمفاك ماسقا ةهلالث

 3 لوقت
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 ةيبرملا ههغالا بادآ عدا باتك دقن 14

 ىناثاا ءزجلاىف ”هماع ©

 بملارصعف ”هخالا بادآ خمرا مسق ًادحا نا نظنال فاؤاالمقاك ني
 لص عبط لصافب رصعلك لصفذا , ”ىراقلا هدو هتيام قوق هيف داجا هناف
 نكي. رارقلاو ابو« ةريبك راب“ ةةيلا لابجم“ دالب نع ادالب ةةعيبطلا

 ىذلابيرغأ ءؤاكذ كاذىلا هفاس دقو . فصنم لقام لك هعبتب ام اذه همس
 ندسحا اطكهيق عستلاا هل ىنأتو "هميظملا هبهلا هذهب كنمأ نحت هفادصخ
 اع فرصتلا

 هنعذخا ىذلاردصملا ةداموا لصف لك رخآ ركذ ن٠ رجلا اذه ايا نم نه
 نيفاؤملا بتك ركذ هلا اهنمو س . هيلا تفتلي نم لق نأشلا ميظع يما وهو
 اذها لم ىتاا رومالا نم وهو اهعايضوا اهتردنوا اهعدط وا اهدوجو لممو
 .ةاليلج ًاريبك ًاردق رفسلا

 اهل "هقثاوملاةرجهلا ىنس بئاجب دالملاىس خررات هلاها ١ : ىرت اننا ىلع
 ”هفرعم ىلا سانا بلغا جايتحال ليلخلا فيلصتلا ادب ”هتلاشلا رومالا نم
 , عراتلا اذه

 ءامسا رك ذيال ”هيملع ةدام لكوا رصع لك اهب ردصي ىتلا :همدقملا ىف
 اذهل مبالناهل ىنبذي ناكف باتكلا ىف ةريثك داوملاءذهوء اهدرو ىنلا لهانملا
 اهدحودادقي ء.ايطا اوصحادقف ه....صسو ص ىف الثم لاق دقق . مهما مالا
 ًاييبط مح» مهددع غليق ةرجهلل عبارلا نرقلا لواىف هللب ردتقملا نءزىف
 ىوسو# رهثل ناحتمالا نع ىفتسانم ىوس بطلا ىف نذالا ليل اونداما
 بيبط فلا نم لقاهلك كلذ عومج نوكينا نامي الف . :هنيلخلا "همدخيف ناكنم
 لكوتلا همدخ 0 طقف ىراصتلا ءارطا ددعغلبو ةدحاو ”هتيدمىف نيرمصاعتم
 بط 05 ةرحهال ثا ثانثاا نرقلا طساواإب

 ىلع دخلا تا بتكلا ءامسا ركذ الهق .ءا 6. ًابيبط وو همم رضح ةذّاملا
 ؟ لاوقالا

 ومو ررك ةليزج ةدئاق نودي ري ركتو ةداعا ثاسحنالا ضعيف 86 ٠
 مرركو ك9 ةستملا رخآ ىف هلاوام عم ةحقصلا فصت
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 1 ؟ةينرعلا ةهقالا باذآ خخ ران باتك دقن

 قءركذام ريركتلا باب نمو . :هيلهاملا رمش دقن صوص ه4 صرعشلا دقن

 .دكد دم نيتصنملا ىطسو

 فالتخ ان دملا ضعإ مالعا 32 و ةيممجالا مالعإلا ضعب ركصذفف .

 ةلرم خت وموا ندم هتيمستك ىلسالا اهظفل نع فالتخاوا هبا كحلاىف

 خيت ومار وطوإلا سبب« سامع م كلك كس لال سو ص )نشفم

 ىانيتروصلا ىدحأ بتاكلا ذو خينوءوا نذتم لاشنا حصالاو ؟!مس

 دارملا ناىل-عو « نيستغالا ىفالتخا ىلع هينيوا «ناتةلئخع ناتئيدم امهنا مهوبال

 4 ص ىماد مسساب ىل هد :هيدنملا ةهئيدملا ىءسو . ةدحاو 1 ةليدم امي

 جترفالا نامت . اهريسغو جاتلا بحاصو هطوطإ نبا اهركذاك لوالا حسالاو

 165 صركذو . ماقملا اذهىف برعلا :هغأ عابتايف بطخال نكل ىهاد نولوةب

 .اهريغىلا . ىونجوا ةونجوه روهشملا حمالاو اذيج ”هليدف

 ممعتاا ىلا ضيمبتلا نمو قالطالا ىلا صيصختلانم لقتنيام ًاريثك . ”ه

 ١ سااج دقعتتنكام ريكو ٠ :هم صوف هلوةك

 مدقتسا ذا ىداهلا لعفاكةاداوا رظنم

 بر , ور فيس وهو ىدهملا هي . : لاطأو < ... برك ىدم نوزع فساوهو ىدهلا هلا ءادها ًاقس

 فصوك ىبدا ضرغا ها رعشا

 اوسفصينا مهيلع برتقاو هيلا ءآر

 دقو :ال:ه لوسناهب ىرحالاناكذ ًاليلق“ ذه لثل سااجملاءذه لثمدقع ناك

 مشلا نيلاج تنيقغا ذوو ها رعشلا سلا دقعت تناك

 س كالتىف لاق اذكو

 ناكل ا نللاحلا انايحا دقمي ديشرلا ناكو » : لاقولف «. تدب ىنمميف

 ه4 صوف ريمتلا اذه لث» ربعو . لاخلا هعقاوو قدصلا ىلا برقا همالك

 . هلع لحم 0 هفلا دق هناكو

 . ريتا اذه ردا وا. 1

 ص)ىرغلا دوم: ل؟ءابدالاوا ءآ رعشلاوا ءاملعلا ضعب ىنسركذ ىمن .

 نيدمحو ( مك ) سابا نب عيطمو ( ممن ) ديلا دبع نب ناباو ( الو

 مهريغو ( ١4 ص) نوراه نب لوسو (ةم#بسص) قرلا :هعمبرو (91 ص) ىئايرلا
 ضب نع ريقتلا لوسي ىت- هيلا سراهف ىلا باتكلا اذ

 . تاتكلا :هيامت دنع كلذ لعق هنا كش الو لاحرلا مالعا
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 ةيبرعلا قالا باد خردات باتك دقن 0303

 نيخروملا ناني ىدح اوى أر ىلع ناك امالاآدبا صنيه ءاملعلاتايأو ىن- هركذزو
 ورمعوبا : كلذ لاثم . ايف نيقمتم ريغ 'هندلا ةهفلتخم تا 3و مهما نوركذي

 اولاق مهضعيوا ١ ةهئسىفوت هنا اولاق نيريثك ناعم ماه ”هنس ىفوت ءالءلا نب
 ىثاا نإ رهعم : وبا هلئمو . قالتخالا اذه ركديمل اذاملف 1و :هنس

 مهو مج ةئس ىفوت هلا لاق نم مهم ناعم ممله هد يفوتنا هنع ناقدقف
 ملأ :هئسس همايا ىوط هنا اولاقف نورخآ مهفلاخو 1٠٠١© ةنس ىف لب اق نم
 ىفوت هنا اولاق مم_ضعب نا عم لا ؟ ”هئسف هنافو ل_ءج دقت ىىمسالا هلّمو

 دقف ىراصنالا ديزوبا اذكحهو . ؟15 هند اوركذ مهضعبو ؟16 هئس

 اذه ىلعو ل591 ؟16وا 3814 تناك نا نيبهتافو ةهنس ىف تاياورلا تفاتخا
 هولا ركاس نسق لاثملا
 ردسقلا اذدمو "سدو غو 398 نيب ايف اوفلتخا مهنا لالاو مسوس ةهنس
 دروب نا اماو ىصقالا ققحتلا :هئسسلا ققعنا اما هل ىنرشي ناكف . "هيافك
 ةياوراهلا لوشو ةهنسلا ركذي نا اماو . ءارالا ىفالتخا ىلع نينسلا فالتخا
 . ىنالفلا خرؤملاوا بتاكلا

 عيلطم هطبطك روهشم نيغوا هيف ًاءوطخع ًاطيض مالعالا ضعب طي .

 ىف اهلمج ا مالسسنب مساقلا دع ىبا ةافو هلاك

 جاتلابحاص اهيلع هين ام اهرسسكبحسالاو ةزمهلا حتشب ( مج ص ) سإلا نإ
 هطيضو ءاهحتش حصالاو هملس نم ماللانوكسب هملسن,للذغما 181/ص هطضو
 جاتلا بحاس لاق اك اهحتف اهيف زو هلا عم ميلا مشب رذانم نبا ( مس ص )
 ها. فرصيف مضيو « فرصلا نم عونمب حتفااب رذانم نبا : هرابع صن اذهو
 ناسالاو جاتلا بحاص هركذ اك اهحتش حسالاو ءارلا مشب ىئاقرلا هطبضو
 واوجربز نازؤ اهرسكب حسالاو ءارلا حقب درت طبضو درجت قامحو اهريغو
 ء ماقملا اذهىف . مالكتلا انب لاطل هلامسا تاطوبضم عيمج ىلع ىنان نا اندرا
 ةرظناا| صوص فاك اذهو- . ريغالهيوتتلاو هيبنتلا بابنم انركذ ام انازتجاف
 ”هيومتو هيعبط نم هيف تءقو ىتلا طالغالا ىلا رظننناايلع ىَع « هيف "هيمومعلا
 .باوصلاو قملا ليبسا قفوملا هللاو . ”هيركفو :هيوفاوا

 مبطلا طالغا *” ١
 نيدضاملانا باتكللاةءااطم نم رهظي نكمل« ءانسح لالهلا همطءفورح

 :كلذ ىلع ليلدلا كنودو . مهل حاسيامنوحقتيال
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 1 ةهيبرعلا ةهقالا بادآ عررات باتك دقن

 فيرعتلا لان ودي .بابلالا ىلوال : هدبمص ءيبا.لالا ىلوالا 8#سا» س

 ًاعبترةلح هم رماد ريشدرا حصالاو ”هطوقنملا ىازلاب ريشدزا 14 سالهه ص

 . ىنراقلا لصالل

 رينش رايخو حصالاو نوجررلاو جنينازلاو ربمش رايضو 74 س سم ص

 ٠ نوجرزلاو جنيارلاو

 ىل-ع :ةطوقتملا ءازلا ميدقتب راجتزلا : حصالاو رازتجلاو ١ س مو ص

 .٠ مجلاو نونلا

 ٠ تاءالملا فعض ىلعو ءالملاو حصالاو تايالملاو #1سو١ ص

 ةمومضمةزومهم واو اهدعب فلاب نوؤاشي هباوص. نوؤأشي 6١1س4 ١ص

 .ةنكاس واو اهيل

 : حسصالاو . ًاضعإ مههعب وحمو نوقرتش نوداكي الو 7٠١ س ه١ ص

 .وجمو الا

 .هيلعدمتءملامءاةيشاحلاف ركذي نادضتملا ىسنو. مراعاة ذأ 7/سوا ص

 اذه . ةهيعامجالا ةثيهلا هياوص « ةهيعاتجالا ةأيهلاف ءاس س هو ص

 كرتسلا تاحاطصم نم ىريشبلا عمتملا ىنمع ةيءامجالا هئيهلا نا نع الضف

 ٠ برعلا عاضوا نمال

 . هيهاتملا باو: هباوص . :ةيهاتملا ااو راشيووه هنا اال س ١ ص

 ٠ ةرايملاىف عوف سم هلال هؤامدنو هباوص . هلامدنو 19 نس هس ص

 .'ئرصا نمىلوالا ةزمهلا لصو هاوس : سيقلا ”ىرم*الف مم س وس ص

 فلا نودب نغلب حصالاو . ادم انغاب انبىطملا اذاو ٠6 ه و4 ه

 باصتنا دنع تنا سحشلاو لي ١ تدب ىدل ىرت_ثم ا ةروص ١4 ده "هم

 . ديلا تدب : باوصلاو

 كي ملو . هباوص . كي الو كه عدل

 ةدلبلا مساىف ةمحمم لاذب حصالاونادمه ىف 14 «الإ «

 ةءونخم حصالاو ةاويخم ؟6 عم.«

 ىدحا حصالاو تايناغاا ىذحا 4 « مل«
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 هيبرعلا ةةغالا بادأ عدت باتك دش 14غ

 ىلعافو عيشتلا حسالاو هيبصعلاو بعشتلا ديدش ناكو ١٠١ سم ه ص
 م6 حسالاو الو مقر "هحفصلا

 ايدصتم الو : هباوص . دصتم الو ءرعشب امحتنم 19 ©« « «

 اهءارو عضو دقو ”هيقوفةدحوم نوب (؟) دراوتلاتافرشلاب ؟ ء هم «

 درب لاقي . ةةيئحت ةدحوم ءابب دراوبلا تافرسملاب حصالاو . ماهفتسالا همالع
 . اس ىا فيسلا

 حسصالاو .. رطقلا ...هي ةةياطخلاوا رعشلاوا :ةيسايسلاب 16 « هك
 ةةيرطقلا ... ةياطخلاوا ... "ةسايسلااب

 ىوارلا حصالاوىاورلا 385 < « ٠١١
 هركذ مدقتملا هاوس . ركذ مدقتملا 19 < « ٠١6

 تسرهفلاو : ةحيمص . تسرفلاو ع « ١٠ا/ «

 نييمالسالا : هباوص . نيمالسالا ءارعشلا ىلا « لءه«

 لالا ةرئاي "هظفللا نال ء؟يلابامئاشم حصالاو اهخئاشم وس ء لك:

 ةهطوقتملا يطب جرخ هباوص حرخ 18 6 17 «

 5 ةزمهاهيلع عصوو نيتيتحت نيتطقنب ءايلا طّس دقو 'ئدإ 4 « « 1١

 ةز#* اسيبلع ةلموم ءايلا عضو انه حصاو باتكلاىف ريثك طبضلا اذه لثمو

 ناس .ىواسملا ... اهيواسم ماب ء 1س 0
 ”هيلصا ةزمولا نال امهيلك

 1 موصوف سح :ةقدلحسالاو . مهسوفت ةةساسلل 76 ء 16 «

 . رخالايف ةلمهم ءارب روهاليف حصالاو نوهاليف 76 « 14٠

 ىف ةزءمب حصالاو نيتي

 ىل-ع ةدحوملا ءافلا دقي ىلدقفتف حصالاو ىادفتتت !9 < «١55

 .ةانثلا فاقلا

 اهمادج حمصالاو فلاالا قوف ةزمهلا لعجو . اطوملاف « ١44 «6 1١

 .اهتحت

 ءايلا دعإ نوب جضتمل : هياوص . جضت ١ نسال نا
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 537 ”هيبرعلا ةهقالا بادآ خعررات باتك دقن

 مهتعد : هباوص © مهعد 18 س 148 ض

 بئاسلا حصالاو براسلا 4 < 159 «

 ٠ تاواو ثالثب . تادوؤوملاو . هباوص . تادؤوملاو 4 « « «

 معا« ل65
 ريثك ا هلثمو.ريص دز الاحصالاو.ريسلا رذن الا مما لوم

 هل.ا ىلا ةحيص ةلصا ىلا ه ء الهم أ
 اهلا قبسيمل ىتلا ىناعملا نم هحيرو اهلا قيسي ىناعملا نم 4 « ٠

 ةزمملا نم ةالدبءايلا ةروس ىلع ةدش تعقو دقو راس 76 « لهو «

 ريثك ابلثمو

 نيعملا نبا اوعيابو حصالاو زيسملا نبال اوميابو 6 ءرذل أ

 هيلع اوعلطاام 'ريدتو هباوص . هيلع اوملطا اي ريدتلاو 154 « ودك «

 هيلع اوعلطا ال رب متلاووا

 .ريثك اهلثمو ”هيلصااهنال ءابلاب دياكملاوحصالاو دئاكملاو ؟س ءرمدح ٠

  1١2 184٠سنبو من هباوس سؤبو من 5

 ةماقلافلالاب اضغلا حصالاو ىضغلا 14 « اذه «

 اهرابخا هحرص اهايخا ه4 ءلهع ع«

 حصالاو نيتطقنب ىأر ءاي طقنو ىارنم ريس ىف ىفوتو 544٠ «< 1٠6

 ءانلا لاها

 2 تلادباوس . ةهيطواثلا ؟ء ماعلا

 هوث عال حصالاو . هوقيعام داحلالا ىنءمنع اولئسولو زال ءالوم «

 اذه حسالاو هذه هباتك عبط دقو ٠ #06 « ٠١

 لازتالهاوص لازنالا س ءج.اب «

 ةهفيدحوبا حصالاو :هيفتح وبا ” 6 ج:4

 تحن ةزمهلا عضون ىاسنلا حيصقلا روهشملاو ىئاستلا 1؟س 0١# ص

 . اهتاروال فلالا

 نع ةزمهلا لصف نرءادلا روهسثملا حصقالاو نيئادلا ١ « فو ص

 ءايلاو ةدملا
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 اهئايزا ركننو تاناويخلا سايل 1

 ”ةيردتكسالا هحيحص :هيدتكسالا 316 571 ©

 ةةيهالسسالا ةةكلمملا هحرص ةهيمالسال ”ككلمملا 79١ ع ع ٠

 هناش ىف نمت ,ىذلا هحرمص هناش نمت ىذلا م 77# «
 ءارزوو هحيدصت هرازوو لم ع ع

 ناليج نم همت نالخلا نم ٠86 ع« ء«
 ثلاثنا نع الضف ع . تلاثلا الضف ا” ءا مس «
 عوضوم او 3 عوضرملاو م6 « <«

 ةمجعملا لاذلا ىلع واولا مي ؛ذوالاو:« «وذالاو م «ء 7م «

 سار ةحيمص نوماملا يفاش سار عقدا نبا هدعب ءاحو ما/ « 559 «

 نوماملا ءارعش

 ةيجراخل فرش لكو + هرصعفف ًانيدح ميدق لك لعجو ملال ء 545 *
 نم جراسلاو . هلواىف ًايجراغ فيرش لكو ... حسالاو . هلوايف ( اذك )
 . مدق هل نوكي نأ ريغنم هسفنب دوس

 بياعمو حصالاو بئاعمو «544 ٠ ١

 ةسمش 55 ىلاعتلا حسالاو نهدلا "همس ىلاعتلا نري ل 1340

 نهدلا
 دئاصقلاب حصالاو دياصقلاب 36 « ؟ؤو «

 خعاشم حصالاو ءارعشلا خلاشمنم 6 « ؟هد «

 ناهفصاب حصالاو نافصإب 1١ ع« ع ء«

 ةهمااسلاو للملا ىلامالكتلا انسب لوطيالثل عبطلا طالغانم دحلا اذهدنع فمو
 ا

 (1) اهتايزاركتتو تاناويملا سابا
 1ع 'لموج قانسععمعصأ كعم 16م 4قصتسفستت.

 « ققح ”هفقو اهيدب نيب فقوو © ققدم ةرظن ”هميطلا ىلا رظن نم نا

 « امئازجا ىف ماثولاو قولا دوجو نم هتبثتي امم «هلدلا هيرتعيو ءشهدلا ءذخأي

 ]6ءاان 704 ىعو ةينرفلا تالجلا ىدحا ىلع ةلافلا هذه ىف اندمتعا دق ( ) ١

 ا
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 141 امايزا ركننو تاناويلا سابأ

 هذه ىلا رظنا . ىوقلا لودجت « ىرعلا م' ع ًاطابترا ص

 الص اهي تومو ايت ىتلا ةئيبلل هحلاستةلخ دق اهرث ء ابعاونا ىلع تامابنلا

 تغلبف « تاينلا مومن هيف تزواخغل ء رظنألا ىف تنءءا اذاو . “يش هءارو سدا

 ىذلا طسولا نيبو ىحلا نيب قافولاو مانولا نم كانه ىرت« تانا اورحلا "كام

 ٠ باجعلا بجعلا هنم ىضقت ناالا كنكمي ملم ءهيف همايا ىضقيو شيميو شنب

 تأيهدق اهنافءنهدالوا ىلع تاهسالا ونح الو اهتانماك ىلع نحت ”هءيبطلانا

 ةعفادم اهمنايك نع .عقادو شيمتل « لئاسولا لكب اهتعرذو  طئاسولا عيمج اهل

 اهتسخ ىنلا « ءاهدلاو ركنتلا ةزيسغ الولو « ىئولا 'هحاس ىف داوقلا روما

 اهددهتن ىتلا ةديدعاا راطخالا نم برهت نا تردق ا1 « تاناويحلاب :هعيبطلا

 ةزيرغلا هذهبف . داصرملاب اما نيدءاقلا اهتادعا < هضبق نم تلفنو « ةهنوا لك ىف

 ءاملاطالتلا اهطسوب طلت#ا ملم ًاريشت اهنايزا ليدبتو « اهناولا رييغت نم نكمتن

 :ةروص اهضمب ذخأَت دقو ء اهب طيح امع يمت داكت ال ىتح « رخخلاب
 « هيب وه هنظتف ناويحم هبدتنوا ديلتت عدبا اهدلقت اهنا ىتح ذخا نسحا

3 

 داج واتا

 . ةبارق ةطبار نم كانه سيا كلذ عمو
 يلا ناولا 5 ١

 اهئاثي ملقا فالتخاو ؛ انطاومخان» براضتب براضتن تاناويحلا ناولا نا

 « ديلجلا اهوسكي ىتلا لومسلاو « هيلمرلا "ةعساولا تاولفلا ىف دجوت ىهف

 لاو « جورملاو « لايجلاو «ةليلظلا جارحالاو

 تانا

 امناولاددعتتو . رهعالاو ء تا

 . ايطيحت بساثي ءادرب ىدرتتو « اهتطاوم ددعتب
 «فانك ال ةدتمملا «فارطالا'هعساولا ا.قيرفاتاولف امكس# ىنلا تاناوحلاف

 رهصتاو « اهتحول دق سمشلا نا اهياارظانلالاخيو « مدآالا اماول ةدحوب زاتمت
 لجلاو دسالا لم تاناويحلا هذه اهيأ لغوتن ىتلا مارح لمر اهترارح
 . لازنلاو

 ضرعلا ىلا مالا اذه عجري نا نكمي له : نأستو ةليلق انه فقالف

 ةحلصمهيلطتلا « هتعاةحودنم ال لب « موت مال هناف ء ىرمعل ال ؟ قافتالاو

 ما, ”هيطاك ًاطقرموا «هيوامسوا ءنوالا رضخا ًادسانضر ,ىاقبلا عزاتنا

00091 



 اهئايزا كنتو تاناويللا سايل 5

 مب ىا ىنئءاغببلا شير ناعمل دلجلا عمال

 هناولا فقوتست الفا ؟ لحاقلا لمرلاوا « درجالارخصلا الا أجلع هل نكي

 اذه ؟ ةدرإب ”همينغ مهل حضي الوا ؟ هب نوري نبذلا نيداي_صلا ”هيهازلا

 ملنا « دسالا اذه ىنتمي رفقلا ن 8

 ذل هتجاهف ء هسفنا قزرلا بلط اذا اماوهتاذ نع رطخلا عساد ةهج نم

 . اهودع هنوكلل هنم بريتق « ذئتيح هارت اهنال ءادج اهيعص ن وكت

 ىلع اهيلع م>,يو,ةرقبلاوا ةلازغلا تغاببنا دسالا رست, نوالا ةدحوبف

 ةرخصءارو اهودعىنيعنءاممم لك ىنتخ امسفن ةليسولا هذهب و« اهنمةىغنيح

 الو امم ةهيرقم ىلع رميف امان ًاطالتخا اسمهنول طلت#و * روخصلا نم

 : . ام رعشي
 نا رثاء سراقلا باطقالا ءاتش ىلا « بالقنالا ةرئاد ةرجاهنم لا

 امع ًانيب ًافالتخا فا رظنملا
 داسو « دربلا اهيف دتشاو « ديلجلا اهيلع مكارتدق « جولثلاب ةاطفم ء فانك الا
 نفك ةاحسم رهثشا ةده :هنوفدم اهراحنو اهضرا ىتت لبال ؛ توكسلا اهيلع
 كاذ نولو * جولسثلا رش اسيبقي ءادرب لءزتت ءاجرالا هذه تاناويط . ضِسا
 كلتىف اقراط ىتذال لابلا :هيخار بوؤتو بهذتف جائناك عصان ضيبا ءادرلا

 . نايعال اماكس دوجو رس كتهيو ء نول ىندا اهيشي ىتلا ”هثيبلا
 ”مكتشملادنملا راوزاو ءاكربما جارحا لخدنو « تابافلا يف نال لغوتنا

 ةدسيعل الورش دلك م دهاسشت الف ء قب

 « ةريغسصلاو ةريبكسلا اهيف رجشلا نم تاءاج ىرن ؟ ىرت اذاف . راجشالا
 اماكناصغالا لوح فىتلت اهناوخاب ,٠ ”ثيدحلاو :هدقلا

 نع ةراسبع ىه عاقبلا كلت عيمط . رجشتلا راشنخلا نم ًاريثكو ناوعفالا
 دي 5 - اهتكل « ةميديلا راهزالاو ء ةرضانلا ءاريضقلا تانابثلا نم ةدحاو ”همطق
 هلال < سفنلا قشبوا ءانع لكب الا ناسنالا اب رنا نكمال « كلسملا ةمو
 ًاتسح هديزب امو ! بابلالا بلخي عييدب رظنمنم هلايق . فرخ اهيف دجوبال
 *ةتكمالا كلت « قاروالا نيب سمشلا :هعشا ذو « نسح ىلع

 ةعئارتاناويح ىنتت كانبق . ةهمشالاو لالظالا اهمعطاشأ « نص رون ةرونم

 دق امام

 .اهدوجو مايقو اهماك ظفط عفنلاب اهيلع دوعت « :هيلغ ىراوتلا كلذيف اهل
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 159 امنايزا ركتنو تاناورملا سايل

 « هفل:غ ناولاب شةنموا شقرا « اهيف ةدوجوللا تاناو.هلا رعش نوكي كانه

 ناولاب اهغ
3 

 راونالا امر ةران ىرت ىتدلا ق'روالاو ؛ راجشالا عوذج ه
 . لظلاىف قب

 ىل-عو « ”هيلمزرلا ىضارالا ىف شيعت ىتاا .تاناو.غا نول نع ءالقام نا

 و« ًايهاظ ًاريثأت اهلع رئادق طيحملا نأكنف  دهفلاو « رغلك

 ةطق سم

 روطو

 جورملاف شيعت ىتاا تاناويحلا نول ىنع ًاضيا قدصي « تاباغلا ىفو « جولثاا

 ةريفصلا تاناويطاو ءتارلا ضءبو « عدافضلا لثم « امنول ةرضخم زاتعامناف

 ىف-تكوا موسعتوا ف>زت ىتاا < تايعدفضااو , تافاحزلا عون نم . مومعلاب

 حئاطبلاو لكلا ىف

 هال نولتلا : ”؟

 نا ىا« انلاقم قد معديو « انيهذم هصديؤي ًايسح ًاناهرب ديرت له
 3 نا وحلا نول

 ”هعدفض ) ةرق كح ؟ هنول ريبغت ىلا هتزبرغ الح هقوست ٠ اهلول ريغتو

 « 'ىراط ضرالا ىلع أرط اذامل امكسي ىتلا ةهعقبلا ةهعيبط هني

 كانه نم اهعثرا ؛ اماول ريفخم ؛ ءا يضخ هقرو ىلع انهعضو ( ةريغص

 *« امنول لد نا 'ىطرت الف , نوالا ماق طقرص ةرحش عذج ىلع اهعدو

 ”ىسش نم ”هبرقم ىلع اهامجا مث ؛ ةهمتقلا ىلا الثام « دمرا اهسال ىحضيو

 ىذلا ءابرحلا ن
 ة؛ هنثيبل ًاعضاخ ىرخا ةلاحرملا ةلاح نم

 ختي ةرصو « ءانسح ًاروطو ؛ 'هقللا هميمد ”هييود ة ران

 7 نع ريغتلا اذه نبا نكلاو . ىهذلا نوالاب نولتتف « ىندعم

 رهظ هناف ؛ هيلقتب لثلا برعضي

 4 ءآدرج ضرا ىلعر فتي ًانايحاو؛ ةليما حزق سوق ناولا
 نا مالكلا ىراصقو « قاروالاو باشعالا ىلع فقو اذا رض وهو ؛ نوالا
 هنيدوجوملا ىالتلالا ةدشا كلذو < هيف سكمتت ناولالانا نظب هيلع جرفتملا
 ,نه ءابرخلا قي < لوا : ةلثملا ىف نييرحت ىرخي لدبتلا اذهو ءهطيحم نيبو

 اهداطصب ىتلا ةريغصلا تامودلانيعا نع هيراوب ؛ ًايناث ؛ هيلع هلادعا تالمح

 «ناصغالاب ًاثئبشتم ًارباص الاوط تاعاس داصرملاب هتسيرفا دمش ءابرطاف. هلآتوق

 سيو قبدلا ليوطلا هناا اهلا دميف ءاهدايطصا نم نكمت ىتح اهط
 . نيم ًائينه
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 اهنايزا ركنتو تاناويحلا سايل 3-3

 رابنلاو لالا داضت :

 رونلاو خانالا فالتخالف ؛ ماقالا ىفالتخاب فلتخم تان'ورهلا ناولا ناك

 نيبدوجوملا مئادلا داضتااوال فيك. تاناويلا رظنمى ىلواعاا ديلا مالاغلاو

 : ناحول "همييطالف . دماجو ىح نم تادوجوملا لكى يهاظ مالظلاو روثلا

 راهن تاناويط وهو :همالاو رورتسا ماس هياع رهظت جيم عمال ء دحاولا

 بركيو ب-لقلا ضع نزح تمصم « ىناثاا حوالاو . :هيهاز ناولاب :هنادزملا

 ٠ قفلاو ليالا تاناولل وهو سفنلا

 ىفدالوالااب

 جهبت « ًاناتف احح ًائيبزت ”هنيزملا ”هميدبل
 ,ىنأ 'شارفلاكك سمشلا رونناءمل:هعمالرابنلاتاناويح ناول نا

 جورملا
 1 قدصيو ؛ رطاللا تو ء رظانلا اهناولا

 راخا قطانلا روءانكصو .
 اما . :ةمييطلا ىلح اهنا اهبف لاه

 ءاهفالخا بسانيو ؛ اهفورظ قفاوب ىزح رسال ةهيدرتم ىعأ للا تاناويح

 ةهتيزح هللآ اس اهارث . ساطاوا دمرا نول نوكسلاو مالظلا ءآدر اهؤادرو

 ا ركذن ناا يك

 شفلاو ركملا قالخا ىلع ةرهاب لئالد كلذ لك « عادخ اهرظنمو ؛

 كيو ٠ نوالا ”همئاق اهرعشو ء سلطا اهدلج ىتلا

0 

 . ايف ةدوج وملا

 لمملا باهسالا اذهو انا امو. ما هنولو شافخلا قسفلا تاناويح نمو

 «ماهلاو“ لبخلاو « مويلاك « علاطلا ةموؤشم انل رهظت اسجإىلبالا روبط ناف

 دادخحلا نول نم امنول ىف ا تاناوحلا هذه ركن اننا . كو-ملا وبا اهلئمو

 هيخار امقزر باطت نا نم اهنكمت قاو نسحا اهل ىهو « ةل.لا ام نكلو

 راطخ !دهمسادي نا نودب قزترتو داطصتو ءالمسلا نولب امنوا طالتال لايلإ

 ؟ ودع اهجحاهبوا
 ءءالاو بارسسلا نيب ل رادبلا ىفامحا ىف <:

 « ءايلا قاما ىف ىتح دهاشي هطيحمو نئاكلا نيب شهدملا قافولا اذه نا

 غاب

 ًاروطو « ”ةلمر ةراث نوك.ت ىتلا « رامالاو راحبلا رومق بكرت فالتخا
 : داروت# بل

 « قرزالا ءاملا فوفش نال ىرملا انأطدلا الهلا ةدشأا م ها الق نا
 و 4 ناو

 هعشالا تاساكمتاو < روتلاو لظلا نيب ةلصاحلا :هيئادبفلا تاريغتلاو , ”هيرح
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 1 اميزا ركنتو تاناويحلا سابل

 هارت اذهلو . اهظع ًاريثأت "هيرحبلا تاناويلا ىف رثؤت ايف اهجومتو ءابملا ىف

 ىذلا طسولاك ًابرطضمو ينال ًاريغت اهلكش ريغتبو اهنول لدبتي "همئاد "هكر حيف
 ةدك ارلا ءامملا نع نازيتبال راشنملا اذو سديرقلا نا كلذ لاثم .هيق حبسا

 نول امهيف سيلو « ةواقنلا ديدشلا جاجزلاك فافش امهنول نال * دهج لكب الا

 ىذلاىرحبلا ناطرسلا اما . نايعال اهدوجو رهظيف اهرواجام فلاخت ”همقيوا

 هفلتخم ناولاب نولستي هتاف « كلذ فالخ ىلع و_مق « لحاو_لا ىف شع

 ىلعةدوجوملا عقبلاو . نامالاب زوشيو هنمب طلتخيف راصبالا نع اب ىراوتي

 ةهفلتلا لمرلا بو.> نول بجومب ءآرمحوا ءآربغوا ءآرمس نوكمت هتريشق

 ردحتاو عرمسا ل# ءؤام ريدغ ىف دجو اذا هنا بيرغلا نمو . هب طحت ىتلا

 رامصبالا نع ذئيح ىراوتيف هب ىطغتي ىتح هيااو> لعرلا راثاو هرمق ىلا

 اهريغو دمتكلاو ىنوم كمسك  ”ةحطافملا كامسالا تردحتا اذاو
 لثرلا اهنع ىو « ةهقاطل لكب اسهطاعز كرحت نا *ىطبنال « ءاملا رمق ىلا

 قو امسسؤرا الا اهنم رهظي الو < ابهامح هنود اباك « كانه
 انمعتا نا بيرسغلا دما اذه لثم ىلع فقن نا اتكمو . ا-مميعاو

 عالطاللو ةجرسقال انيق سيحن ىتلا كام_سالا ظفاحم ىدحا ىف رظنلا

 ةراسم نع. تكذام لكو اذ ه . اهدئاوعو اهقالخلا ىلع

 ةيشدعبال راصبالا نع ىراوتلا ىف اهنقايلو كامسالا امترطق ىف

 « ديراوا قرزا وا متقا اهنول ناكءاملا هجو ىلع تماع اذا اهنا ىاءةعيبطلا الع

 نوال اهتقباطم ىلاو نولتلا اذه ىلا قات هو . ةَأْط رفصا رعقلا تغلب اذاو

 7 ىذلا لمرلا

 . ناك ابا روطتوا ةليح هتوفنال نم ىلع الا اهرواجتب

 راوسجلاب ًامسشت ةهيئالا تاناويحلا اهب عرذتل ىتاا لئاسولا نع ءانلق امو

 ا اهزيبمع بعص اهناولا تريغت اذاو . اهتزيغ لعش هيف

 ارملا نيعا نع ىنتختل ةرذعص ىلع ماق اذا هناف طوبطخالايف ًاضيا قدصي « نيبق

 ةرخص ؛ هذه هتعدخم هبشاف ءرهظ ىحأو هيعارذ صلقو هنول قرزا ءانكد

 ءابرحب هانبقل نا انمهس شيطي الو . برشو اهيلع ىهدلا لكا دق مايالا "هعدق

 ءاملا نول ىكاخو ةديدش ةرمس دمكلا قرزالا هنول لدبي هلا ذا رحبلا

 اهميلغ هللا قزر فسوب . ىلا ىف ءابرحلا نولتيام دح ىلع ةر كلا
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 قارعلا ىف نفسلا ءاشا 1

 قارعلا ىف نفسلا هابشا

 آم صاع لمصع نح 31مم واهتأ ع.

 ةهيزيكن!«لوخدلا ةهئيدح ةهظفل ( طوب متسالا وا توب ميتسالا ) : ١

 . نيسم لبق دادشب ىلا هب ”ىح ( ىراخم يكرم ) ىبرعلاب اهانمم « لصالا

 ؛نيرتم ضرع ىف راتما ٠١ بارق مويلا هنم رييكبلا لوط ريغص بكرم وهو

 . بشا نم نوكي دقو ديدخلا نم هعنصو
 "هماكح : "هيتحتلا ةدحوملا ءايلا مضو ماللا حتش :( تويلاجلا ) : "+

 انهو داربو « "ههزنلا قروز » اهانممو ؛1هإازن - ادمن: نم "هك يم ”هيزيلكنا

 ضعبلا هيمسيو «تاجاخلا ضعبل فختسي ىراخبلا بكرملا رخؤمىف طيري مب

 : "5 ؟هفالا هقف ىف ىلاعثلا لاق ( ًابراق ) نيمدقالا دنع ىمسيو : ( "كلف )

 فت :ةيرحبلا نفسلا باا عمن وكمت ةريغص "هئيفس براقلا ...»

 . ( اقروز )هديس نا ءامسو : «. مه او

 ىلع مهدنع عمجتو : ءايلاو نيسسلا ديدشت, : ( ةهيراسمجلا ) : م
 نيف رطلا ”هطوقلم :هئيفس ىهو : ( ةيدع ) ضعبلا اهمسو ( تايراسج )

 راثما ”٠ لوط ىف « نررتم اهولع لبي رسجلا تحت عضوت . ةهنيفسلا رغؤكا
 . راقلاب ىلطتو ؛ نررتم ضرعو

 دلا ةدحولاءابلاعمتفو واولا نوكسو لادلامضب ) : ( :هبودلا ) : 4
 حتقو ةلمهملا لادلا مضي ) : ( بود ) ىلع مهدنع عمو( ءااه رخآلا ىفو

 ( ةةجراب ) ةحيصقلا اهب عو لصالا ”هيكرت ةملكلاو ( ءالب رخالافو واولا

 "هئيفس دادغب ىف ىهو « . امل ءاطغال :هفوشكم ”هجراب ةئيفس » : نوبوغالا لاق

 ”كرع ةلآ اهب ب كوبر ىلإ فيداجم الو ةكرخم اهيف ةلآال ةقودشكم

 . ةرصيلاو دادشب نيب ةرئاسلا ”هيراخبلا بك ارملل ةهييتج مويلا هو
 ريغ لاوطلا بشخلا نم فلأتب : رومثلا طيضلاب : ( فوطلا ): هه

 وهو ًارثم 16 لوط ىف راتمأ ٠١ بارق هضرع غلبيو ( ”هبرجا ىا ) برق
 « رحبلا ىف هيلع بكريو دشي بشخ فوطلا ... » : صصخلا ىف لاق حبيسف

 دشيو خفت برأ ىه:نيعلا بحاص : ( فاوط ) هيحاسو ( فاوطا ) عملاو
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 354 قارعلا ىف نفسلا هايشا

 ءرارجلا دادقإ نمديف لمحو دادقيو ةريصبلا نيب هريسو ها ء. ضعبب اهضعإ
 . كلذ ريغو ؛ زاوكألا عاوتاو , بابحالاو

 47# : ١ برمعلا :هفل عجاد : (ةربعلا ) 5

 ( تاقاف ع تاكاف ) ىلع مهدسنع عمج :( قافلا ب كافلا ) : ب

 اهقوف عضوبو ًابارجوا ”هبرق 18٠ نم هريك | فلأتي ةريلا عون نم وهو

 رودلا نيب هريسو . كو_ثلا وا « فاصفصلا وا ء برغلا وا « ءافرطلا بطح

 مسموم ىف الا هريس نوكي الو . دادغبو ( اهحتفت ”هماعلاو ةلمهملا لادلا مغب )

 نيتربعنم قافلانوكيام رثك او. دادغب ىلا هيلعزالمح امهنال خيطبلاو قرلا

 .قافللا فيحست وهو اهمسا هو ىرخالا ىلا ةدحاولا مضت

 : ( كلث ) ىلع مهدنع عمجو : ( ءاقلا ريسكي ) : ( 2 7

 ( ماللا نوكسو ءافلا رسكب ) : ( تاكلف ) و (ماللا حتتقو ءافلا ريكي )

 ىف لاق .ءاه نودبو لوالا فومضملا كلفلا ن « لسالا "هيبرع "ه.لكلاو

 هيويدس اهعمحو ركاذمو ثاؤمءعجو دحاو كللفلا ... د : سمس: ٠ صصخلا

 ىف ماو كلفلاوه دحاولا ىف لوقو « كولف عجلان ىج نبا لاقو؛كالفا ىلع

 نه نيءو:دم«نيريغص نيقروزوا « نيك ره وصخ مسالا اذهو. ماع,كلفلا

 ؟ دوبمال الا ناحلصيال اهو : راتمأ م بارق امهنم لك لوط غلب ؛ حولا

 كئاقىا ) نادنموقلاو ٠ ىلاولا امبكرب . دادغإ لوح ةلجد ىتفض ىلع هزئالاوا

 بيس نازو ( كركلاب ) هثومسي ىذلا فادجلاب اهرييستو ( ىمالاوا قليفلا

 نه لسالا :هيكرت ”هملكلاو تارظن نازو ( تاكرك)) ىلع مهدنع عمجو

 ٠ اممل لقد الو , ناكس امهلو فاذقملا اهانممو كروك

 وهو ( خغياق ) نولوقيف« مهضعبامفحصيو « "هك رت هلك؟ ( قئاقلا ) :

 مسانك مص ىضاملا ءزجلا ىف هقصورم دقو . دادغب لهانم باغالادنع اضيامبلا

 ديس نبالاق (ةوكر)ىهن "هحيصفلا هت عدي رااذاو . ىدادغبلاملبلا

 ىل-ع هزيثلاوا « رويمللالا حاصإال , ريغس بكرم وهو ءا « ريغص قروز

 رادقم امنع رضي هناالا . دحاو :كلقلاو وهو . دادغب لوح ةلجد ىفض

 ٠ ( كرك ) ضيا هثومسيو فادجملاب هرييستو نيرتم
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 قارعلا ىف نفسلا ءاشا 164

 هيثو . باكرلا مادقا تحن مضوي « كيشم جولوهو « ( كابشلا ) ملبلا ىفو

 اهافرط رومسم ضئارعلاك بشألا نم حاولا :هئالث هو ( تاغ'ردلا ) ًاضبا

 لك نيبو ٠ ( كاركلا )وا (مالسبا)وا ( فادسجلا ) : ابلع ساه ملبلا بع

 مه ةحولو ةحول 1- م١ بارق | ىا ) : ( رام_سبلا ) اضيا ليلا ىفو . ارت
 وهو اهلفسأ لخدي اهالعإ نم نيتبعش :هيمعم ةديدح وهو : ( رامسلا

 كلذوكركاااهنم ني عضويو . للا "هيشاحف نوكيبقتىف هدحملا اهفرط

 : ( ًاذومرق ) ةكلفلا ىتاوث دنع رامسملا ىمسيو . هلم نع لوزبالك ك5

 بلح فارطا ىفو.( ءاز اهدمب واولاو ميلا مضو ءآرلا نوكسو فاقلا حفر

 اهحيصقودادش نازو لالظلا يمسي ضعبلاو (:هتنتلا )ليلا ىفو.( ًازومركسا )

 ام ىمغي . نيثاا نطقلا نم جون ماخ وا . ةلظااك ىهو لاوز نازو لالالا

 مولا باحصا لوقو. ”ىنءمو ”ىنبم ”هيلاطيا ةلك ةتئثو.لظلاىف هبكار نوكيل ءالعا

 ملبلا مداىا .( ةروسكملا واولا ديدشتو) مالا ”هغيصإ (زون) ملبا ناك كسان

 *ىطاشلا نع ًاديعب

 ناو( نيشااو هيسرافلا ىاكلا ركب ) : ( رشقلا تع رثكلا) ٠

 ريقلاب ىلطت ةريسفص "هفق ىه ( روشق كح روك ) ىلآ مدع عمجو لبإ

 فافختسال اهرذدؤم ل1 بتم طيرتو لاجر :هئال: عستو . لئاسلا

 ٠ حنبمالك فرجلا نع هدعباوا اري

 نم

 5 ا صيصخ وهو تاجاحلا ضعب

 ) ىل-ع مهدنع عمو ”هيبرع (افملا زنك ىو ( .فذق ) ىلع مدنع ممكو "هن رع ”هملكلا :( "هفقلا ): 5
 كلت ىم-تو . نامرلا داوعاو « ىدربلاو « ءافاخلا نم حسن لكشلا ةريدتسم

 فورعملا لئالا راقلاب ًانسيو ًارهظ ىلطت اهجيست دعبو ( ًاطور ) د'وعالا

 دسنع ىمسملا « نيذتثأا ديلا راقلاب ىبطت هيلع مايا روم دعب مث : ( ىلايسلاب ١)

 داوعالا هو اهعالضاو.( ةسود ) دادغب لها امو( ًابولطش ) ىمست « 4

 نيدشلا يسكب ) : ("هفش ) ىمست اهتيشاحوا اهرئادو ( اقر ) ىمسب اني
 طأا دعبو ريقااب ىلطترا نبق كذر ( ءاه اهدمب ”ةحوتمملا ءافلا ديدشتو

 ا يسكب (: (ةتل
 اح ىنيام امتطابوؤو . ( ءاه

 ىعسأ»

 اهدسعب ماللا ستفو ؟هيئاثلا ءاستلا نوكسسو ماللا

 ةلءهلاداصلا متي ( تالفصاا دعا تحاكصا ) 3
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 530 قارعلا ىف نذدلا ءابشا

 ةدسحاو لك لوط ايف :هتبثم تايشخ ىنامأ ىو ( :هيسرافلا فاكلا نوكو

 ىرمءااكراصق لابح ام دشتو تارتميتتس 7 ضيع ًارتميتأس ٠# بارق اهن

 ءايلا ديد شتوءاخلا رسكب ) ( :هيخ ) عمح ( تايخ )ىمست طبرال
 ف ىناكسالا لاق ( :هيخا

 اهتحاس( داصااب اهاوقت ”هماعلاو ) : اهترسسو ها « ةهيادلا سيحم :ةيخاآلاو ...»

 ةهمومضم داوعا ىهو ( نوكسف حت ) : ( تالصفلا ) اهتريس ىفو . اهضراوا

 رسس رطق ىلع ةدودمم ء ضع ىلا اهضعب
 هيرا اهبفو تارتميتلس :هلالث بارق لساف ًاضرع اهن»

 .-س ةريشع لك نيدو 1 ٠

 امقو ء ةهينامأ ىعو ؛ امنه ضرعاو م>ضا اهناالا ء الدم داوع' ضرعلاب

 تواسفتب ء اممخضو امضرع توافتيو ( تا م) مهدنع ىمسآو لصاوف

 ءاسيلاديدشتب ( ةبجفق ) ىلع مهدنع عمجو ( يذق ) ابحاص ىمسيو . "هفقلا

 :ماسقا ةهثالث ىلع :هفقلاو.ممضعب اهلوشإ 5 فافقلا اهحيصقو . "هيتحتلا ةانثملا

 ىفر« ةلموملا داصلا فيفتو ةلمهملا ءاخلا نوكسي : 4 ناصحلا) - لوالا

 مدق فصنو مادقا مسآ نم هتحاس رطق رادقمو « اهريك اوهو ( نون رخالا |

 . امدق ةريشع تس ىلا

 مادقاتسنم اهتحاس رطق رادقمو ىلطسوىا ( :هيناطسو:هفق ) - ىناثلا

 , مادقا عسل ىلا

 . نودام ىلا مادقا تس نم اهرطق ”هحاسو ( ةهفق ) س ثلاثلا
 ]اب اهميمج رييسستو "هسفقاا دهعو - ىضاملا ءهزلاىف اهفصو مدس دقو :هفا

 ىف فتكملا رجالا ىل-ع كلذ دهاشباك نييدوشآلاو نيينادلكلا ىلا قترب

 ذأ هعرقلا "هئيهك ”ىبش هو "هفقلا نه 7 ةيبرعلا ةماكلاو.رايدلا هذه

 هذه هبشت بوكرلا "هفق ناك امو . امتطق ةأرملا اهيف لم# هوحنو صولا نم

 . اريك نافلت اتناك ناو اممساب تيمس المعو ”هئيه ”هفقلا

 الا : ١ برعلا ”هفل ىف هنع مالكلا يمدق : ( كلكلا ):

 ىنيجدلا مظاكأ
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 نيئارفلا ىلع ”هحالملا 16

 نيتارفلا ىلع ”هةحالملا

 جينا "كرش عم ىتاملالا فرصملا قافتاو
 لس حت ومنتمس مدع لع ومع هع !'ظدماسمتعي طةصتعستع دع اع
 1دويئعط ظحصلع م؛ !"طظدماسمنتم هما ومع 8مدس 2 حتومتتمم

 هدد مهمل
 «ندنل نمةلاسر « هيون رفلا سيراب ىدص » ةديرج ىلسارم دحا بتك

 ىذه نم بآ ١١ راتب رداصلا 0١٠م اهددع نع العن ) ء ابي رعتاذه
 : لاق (ةنساا

 هالحال بآ 1١ ىف ندنل
 ( كنب جد ) ىناملالا فرصملا نا : وهو مهم ريخ مايالا هذه ندنل غلب

 رخاوبلا ”هبحاص « جنل "ةكرش عم قفلا ء هيدادغبلا :هيديدحلا اةكسلا بحاص

 ىف « زوم م ىف تفلأت هناكلذو « هينأألا رومالا ىلع نيتارفلا ىلع ريست ىقلا
 ١ "هك رش د: "كحاب ةمصاع لسورب

 : ىت الا دهعلا بجومب اهضرغ
 2 ( تابود ىا ) بئاسنجو "هيراخم بكارم ليست واءانإ وا ءارش ل

 در دقو «« قرمثلا ىف ”هيرهناا تا

 اهدعاوسو «تارغاو « ةلجدو « برءلاطش ىلع يديد" ةكسلا تادعم لقتل

 رخاوسلا كلت ىلع لقنتل عئاضبلا عاونا ليصحو « :هينامملا برعلا رايد ىف

 . بئانجلاو

 كنيذ ىلع لمحتىتلا داوملا لقثل « بئانجو رخاوب ءا ركتسا وا ءآ رك

 . اهدعاوسو امييعش ىلع وا نيربنلا
 ةهيناملا :هيزيلكلا ةةكرتسش و فيلاثل ةهيناملا ةةموكسحلا عم ”ةمجا ارا.

 تادهامم اسف ىلع ذخان كلذكو « اهيلعو اما ام اهسفن ىلع ذخات « ةهينامع
 . طوربشلا هذه اشياق ىنلا "ةكرشلا

 كيذكو . اهنم مق وا < تامورسشملا ليد ٠ ءاركو و لقنو « عي

 عسو« امنامز ناك امنه قوقحلا نم اهمل امو * تناك امهم تاراقعلاو كاهمالا

 . املامعتسا وا اهرامتسا بهو وا

 ادع اممم نا "هكرسشالو . ةروكذملا نوؤشااب قلمتيام لك لمع ةلخ او.
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 1ها/ نيئارفلا ىلع *هح الما

 ٠ نيمهاسملا ب'اغا اهمأ نذا اذا « انه ةروكذملا ريغ لافشالاو لامعالاب كلذ

 . "ةكرشلا ضرفب قاعتي ام اذهف

 ارلاو ”هثئاثلا ةداملاف

 : نا ن٠ اهنكمت « اهلاغشا
 ريغ ال ةتقوم ىه ىتاا "ةكرشلا :هفص ىلا ناريشت :هع

 لاوحالافورظ بجوم فإ
 نويلم فدصنو كنرق ىنو-لم نع ةرابع ىهف ةكرشلا لام سار اما

 كنرف 666 نع ةرابع مهن لكو . مهس هن ىلا مسن 0(

 ىنادملالا فرمصملاو جنل "كرس نم لكدو . :هلاملا ىف ةريشع اهنم ع

 ىناملالا فرصملاريدم ع رسله ءابدالا يه ىناملالاف رصملا ولثمو .ًامهم 544517

 0مدسال 8ادعطمللا فوش دا رتك و , 20040 110دم اايروتاو ء [[ءكدعيتكد

 11مم 1. 2. !يصع ينل .د .فىرته. الضفلا مه هيزيلكتالامهمالا ولثمو

 هزم (طفما#» نصاوكيت كبيشرا سلراج ري_سلاو 2 1”. 1187 ىرب .بو

 اذهىلعو . هسفنل ًادحاو ًامهسمرنم لك ذادتو لسطتاسال ل1 ماس

 . ناملالاو زيلكنالا نيليبقلا نب

 ىلا جنل بكارم ريت زايتءا تتر : اذه وهف ةهكرششلا هذه لسا اما

 ةافاكملا نسحا “ىناكت نا تدارا :هينامءلا "هءوكمللا نا كلذو مس ”هنس

 ريسإ نا هل تزاجاف . "هينامعلا ةلودال رب املا نم هلمك امل« جل ىزيلكنالا نابرلا

 اذمب عفتتيل ةكرسث روكذملا نابرلا سساف . نييراخم نيبك سم نيتارفلا ىلع

 "ةكرشلا هذه بامحسأ هب داجانم لضفب رخاوبلاددع نامزلاعم داز مل . زايتمالا

 ١ ”هقولاملا "ةّرطلا ىلع « ( شيشاخبلا ) ايادهلا نم

 . ةيزيلكنالا همالاب قاعتي عورششم ةروص ىلا زايتمالا كاذ_ذئنيح لقتناف

 باصصا لا ١ ) زاسيتءالا ماا ةيان تناك ء زو.و ةلس ىفو

 زايتمالا اذه ديدجتا اهم

 اوسلا ىلع ًاموسقم لاملا سار نوكي

 ديخادنع دهع ىف دع

 بكارملا ءآرشش ةيزيلكتالا اهتموكح ةطساوب جنل :هكريش تلواح : حسالا )١(
 (برملا ةغل) ٠ اهبكا م ىلا اهمضو ةينائملا
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 نيتارقلا ىلع ”هحالملا م

 اومواسقف « ءَأط اهل اوأشن نيذلا جنل كرش موصخو ءآدعا ىرعدلا ءذه

 . ديداتسلا لاطبالا ”همواقم لب ة 3

 مءامهجو ىف مئاقلا عينملا هلا كلذ اشإب ىملح نيسح ةرازو تأر املف

 عمجت رةّهرط ىفتركفف « ”هيزيلكنالا ”ءيجراخلا ةرازولا بلط ىلت نا عطتست
 . ةهيلامعلا رخاوبلا ةراداو :هيزيلكنالا جنل ةرادا : نيتيرهنلا نيترادالا نيب

 ركمحذفلا اذه ةرازولا تضرعف . نيدفارلا ىلع ريس بك ارم ةدع اهل ىنلا

 ىتعت نا كلذ دعب اهل حتي 0 ,ةودنلا سلحب ىلعاو.وه هنا كا١١ ىف

 هجولا اذ_ه ىلعو دغلا كلذ لبس ملو لبقملا دغلا ىلا 'ىجراةلح نال سمالاب

 0 ”ىن هنم ملثي .نا نودب ٠ لوالا اهزايتما ىلع ينل "كرش تام

 تالصح ىتلا ةدهاعملا ىف اهل رسيدق دادؤب ديدح كس ”هكرش تناكو اذه

 "همواقم ز

 طسشو « نيتارفلا ىلع لقثت نال « قح اهل نوكي نا ءؤوءهس "هن اهيلع

 لافتشالا ةدم ىف هلامح لهو طخلا رامتساو ءانيا « همزاللا تادمملا « برعلا

 نكل؛ جنا "ةكرش عم صوصخلا اذهب قفتلا نا "كسلا كرش تبوصتساف . هب

 ةطو رشم لا زايتمالا طورسش قفاوبال هناب هاج« قاضتالا !ذم ىلاعلا بادلا عمس ا

 قفتانا الع مح اذهلو . جال ةكرشو ديدحلا ”دكس :هكرش : نيتك رشلا ىلع

 رخاوب اهسفنا لصحتست ناوا « ”هيرهنلا ”هينامعلا ةرادالا رخاوب "كرش عم

 بك ارملا "كرش لاخدا ىلع نانروك ذملا ناتك رسثلا تقفتاف . امأ اصل اهذختن

 ةيكحلبلا "ةكرشلا تسسان ةروصلا هذه ىلعو « ناشأا اذه ى ًاضيا ”هرناملا

 . اهلع رهسلاو ىعاسملا هذه قيقحتب :هيانعلا اهتابجاو نم ىتلا

 لمؤي اذ_هلو « ىلاعلا بابلل ديم هجولا اذه ىلع ةلضعملا هذه لحو

 "هقيقلا ملا ىلا ركفلا اذه جورخ

 كلوا نع ةراسع امال ءاهعوضوم ريثكب قوش ةلماعملا هذه ةروطخ نا

 راشينال فاكهدحو اذهو . ىطسولا ةيسآ ىف ًايناملا ايزيلكنا نوكي « رفاضت
 ديد ل لوالا كرحلا وه ىذلا * ىناملالا فرصملا نوكف .نانبااب هللا

 ةروطقلا نم ماس ماقم ىف اهلمي « ةلئسملا ءذهىف ًانب الخد لخدتب « دادغإ

 ةفورعملا لجرلا ء جنل وه « ًاضرا اف لخادتملا نا نع الضف اذه . ناثلاو
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 1و نيتارفلا ىلع ”هحالملا

 ديزي« راطقالا هذه ىلع ىفاكلا هعالطال قارعلا رايدو « ناريا دالب ىف هطلاصم

 ٠ ىطسولا :هيسأ لئاسم ىف ةعقرو ”ةناكم ةلثسملا هروضح

 ةسايسنم نيمذتلا نيفرطتلا بزح ىلا مضنا ام ًاريثك « جنا لضافلانا

 تاراريسلا ساري ىتلا « :هيلاملا ةهباقتلا عم هتالخادمو . ىايغ دروداريسلا

 فالتلالا اذه برق ىهيديلا نم نوكيف . ماعلاو صاخلا ىدل ةمولعم « لساك

 ماقأ ىذلا تقولا ىف « نيلرب ىلا لساك تن راريسلا ةرفس نم لصح ىذلا

 عم 1و0»# ةلس ىف ء ريد ىذلا وهف . تةيلاملا رايد ”ةمصاع ىف نادله بردالا

 غ نوت بيدالا ةامو . دادقب ديدح "كس ىف زيلكتالا ةدعاسم ركف .

 املالا :هيلاملا نيب طسوتم ةلزمع لوالا ماقألا هل ناك نيهلا كاذ
 هت لكالا

 ”هيلاملا نيبو هب

 ةيراجلارابخالا ىلع عالطالا نسحا ”هعلطملا هيسا لا لقاحملا غلب وا

 ذخا دتو . ددجتف دامت دادغإ ديدح "كسل زيلكنالا ةدعاسم نا لودلا نيب

 اهأ فرمص» نيبو ىناملالا فرصملا هنيب ىعسلا لك اوما سمالا معهم نم

 وه ريخالا فرصملا اذه سسوم نا لاخاو . ىزياححنالا ( )١ « كلا

 ىئامعلا فرصملا هنم هيلطام ضقر نإ دمي 19٠ ”هئس ىف لس تسئرا ريل!

 هسفأ نم ضغب نا درول هناوا هسفن دش نا دريل هال كلذو . مم كارتشالا ىف

 نعل جيل هنكلا . دادغب ديدح تنكس عم دهامتملا ىئامءلا فرصملا عم هكراشتب

 ءايا هتدعاسسم نم هناكما ىف اب دادقب ديدح كس ”كرش دع نا وهو هركف

 تدب لب < نيدالبال ىلاملا داصتتالا اذه :همدقم ىف هلمحتام اذهو.زيلكتالا لاعإ

 ١ . مديج ةدالقو“هديصق

 هسيلا ىولتو ءراظنالا هيلا هجون ىذلا وه وه بيرغلا قافتالا اذهف

 مكس مهسا اهي فرضت ةلواحوا ةغوارا اساسا نوكي دق ذا  راكفالا نانع

 نمو.ىناملالا فرصملا قيداتصيىف ىعادتنا ىتلا موسالا كلت < ارئلكنا ىف دادغب

 رمد.( ىرغصلا ”هيسآ ىا) لوضانالا ريىف لافشالا لاكال اهشيرصت بجاولا

 .٠ مالسلاو . ظاشالا نم تنك نا

 (برعءلاةفا) ٠ «ىلاا فرعصلا د اهئاتسالا ىف همس' نا لاقيو (0)
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 ةيئبلاو ليمربلا

 .ةليخدما "ةيبيع ىف لهو ليمرب "همك ىف مكلوت ام: لئاس انلأس ١

 دسينا حصإ ام وا ىن.٠ اهسراقب ام انتذا محاعم ىف ءاج لهف هيمجما تناك ناو
 1 ؟اهدس

 نيينابسالا نع اهوذخا برعلا نا الا ىلءالا "هبطاق ليمرب :هلك : انلق

 مث ةيطلقلاف اك طولا ب ور وكملاءارلاديدشتو ءابلا تشي «ليربو اهي مو

 لدبتو ظافلالا نم ريثك ىف كلذ لفت ب رعلاو . مب اهنع ضوعو ىلوالا ءآ رلا تفذح
 اهلصاو :هطيئريؤءراجااماساو راجماوءضاجااهبلصاو صاختا ىف ام-ًانونا ميملا نه
 تابرعملا نم اهنال . اهدسم دست ”هملكب اهلادبا ىلا هجاح الو . ”هطاربإ

 بحاص هملكلا ركذ دقو . هلاح ىلءؤاَشا نسحالاف كلذك ناك اكو . ”هميدقلا

 همس , رمخلل ذه بشخ نم ءاعو . ريدكلاب ليءربلا : لاق سورعلا جاتا

 نم 7م : م ىف لاق ةطوطب ن' ةلحر ىف ًاضِيا تدرو دقو . ءا . لممارب

 ءاعةءولمت ةهضفلاو بهذلا ليمارب نايتفلا ىدياب نوكيو ه : "هجن رفالا ةهعبطلا

 درولاءام لمار ةياصا_ بجاه ا دخلا مل ميو نص ىف لاقو « نهزلا ءامو درولا

 ٠ مهتك ىف هريغ اهركذ دقو « . سانلا ىلع هوبصت

 امحتط حصفالا رهشالاو ءابلا مشب :هيتبلا هل لبق اريك ل١ ناك اذاو

 دلا ءايلا ديدشتو ةروسكمملا "هيقوفلا ةانثما هانلا ديدشتبو رخالاىفوةانثملا "هم:

 رابخاىقاتشملا "ههزن باتك ىف تدرو دقو . ىئاتبو تاتي ىلع عمجتو . ءاه

 قتدروو ( م٠118 تب ءوهاله هن ىفوتملا ) ىيردالا فيرعشلل قافالا

 ىف ةليخد :هماكللا نا ىهاظلاو بتكلا نم ريثك ىفو ةلياو ةليا فلا باتكأ

 سيلو . بشحلا ءاعو نم برضلا اذه اوفرعإ ل برعإ ىب نال ًاضيا "هيبرعلا

 وقم ام هملكلا هذه لوصا ىف

 يلب ) ( :هيئايرسلا ) "ةيمدالاب ضو
 : هلو نييغارلا لباد همحمم ىف انم نيجو

 . اههمحكاب لوقلا الا قبب لف . ىبرعلا اهان
 ظافلالا عيج ىف مهدنع دازأ فلالاو )

 بوقعإ سقلا اهرسسفو . ابيرقت
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 لك داقتنالاو ةفراشملا باب

 نمةظفالانوكتنا لمتحيو ةيتلاىنءءتبلا نوكي اذهىلءو «.رمخال ند «ت»

 نم ةقتشم هيدابو.طاوب ى عاهومجو ةيطاب برعلااهب ص ىتلا هداب وا هيدب ةيسرافلا
 ةهيلب هيئايرسلا ةةملكلاو . را ءامو اهانمم نوكيف مهئاساب را وهو هداب

 بجر ماسح م 1785 ةهلس زوم م ىف ىفوتملا ىربعلا نبا خيران ىف تدرو

 ةدوصبةيبرعلا ىف نيتوسصب تبرع دقو نيتفالا انلك ىف عيردق اذا "هملكلاف مو
 اهانمع طماق وا 0غ ىا ىنيتال لصانم اهارا ىنا ىلع . :هبّتيو ”هبطاب

 1011014 ”هيناملالابو 1880دافهةيمورلابىهو ًاضيااهانعاددانام هلكت رفالا غاص اهنمو

 امولتَع نا نيئدحملل قحي الو ناتعدق نيتظفالا نيتاه نا ىرت مث نمو

 مناف دادي لها اماو . ءاحصفلاو ماوعلا نيب ناتمئاش اممنال امس الو اههوتدعو

 . ءايلا ناكساو امهنم ىلوالا رسسكو نيتتلثم نيءابءبييلا» ممابلمربلا نوقرعي

 . اهانمع ىجوف واجبف وا جف ةهيكرتلا نع ىو

 بتك ىف اولاق جودنكلا "هظفل ليمربلا ىنمب ًاضيا برعلا لمعتسا دقو

 ءودتك » هيسرافلا نم ىعو . نزخلا هش مضيو حتفلاب جودنكلا : :هغالا

 ايفو. اهريغو :هطنخلا اهيف نزخم بحلا واةريبكلاةرحلا اع نوديريو . اهانمع

 .ةلودتكو ردنكو كودنكوجودنكو .اهمضوافاكللا حش ودنك :ىهو تاغا

 . ملع لع لك قوت وهو . انآ نع ام اذه
 - - حج هم جيس .-

 1 20 ع
 0 كرمك 1

 اس تس ل ماس
 ناريبكلا ناررضلا ١-

 ىروخلاناملس روتكدلابتك دقو .ناخدلاو ركسملا اه ناريكالاناررمضلا

 44 ىعو . دحاو شرغ هخسنلا نمو . داجاف امهيف ةلاسر صح نم ىددع

 طالغا ححصي ملو ٍس دغاكى لع هتلاسر عبط هنا امحاص ىلع ذخويو . :ةحفص

 نم اهسيلختو ةرابعلا حيقنتب نطاوملا ضعب ىف نعي مل 5 هيف تعقو ىتلا عبطلا

 عني ال اذهو . ةهيلاث هبط ىف حلصت امنا لمالاف . نحللاو ةةككرلا بئاوش

 . ناخدلاو ركسملا ىلماعتب نمل ةديفم اهناف اهلانتقا نم ساناا
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 داقتنالاو "هفراشملا باب 1

 بلهص لآو ةكماربلا رابخا ىف ء بترملا ولولا باتك ٠ ”؟
 نم اهلايو فلؤملاباقلاب ءردسنز ًاباك ءالبركوا فجتلاءانيادحا عبط اذا

 .ضرالاىف زاك مظعاىلع عمن كنا نظتىتح ةمسجةمظءم :همخفم اهلك باقلا
 ةلج نمو .نينح هبعجر امب هنععجرت هيف ءاجام تحفصتو باتكلا تحتف اذاو
 ىلع شن دقف . تاهلكلا ذه قيوف هناونع تأرق ىذلا اذه يتكلا هذه
 ديس لجن ءاضر دم ديسلاوةةماهقلا ”ةمالعلا فيلات و ٠ ظافلالا هذه ءردص

 <. فرشالا فجنلا ليزت ىمظملا دبع ءاشلا ىلع دمع ديسلا“مالعالا ءاملعلا
 ةحفص 144 ىف عقو دقو . ىولعلاهعبطم, فجنلا ىف عوبطم باتكلاو . ءا

 ءامرك رابخاو مركلاب مهرابتشال نييولعلا رابخا هيف بتاكلا عج دقو
 اوروتشا نيذلا مهو ”.بلاهملا رابخا مْ . كولمو آ سماو "هقودس نم برعلا

 نييسابعلا دهعف مهركذ هين ىذلا ”ةكماربلا رابخا مث «نيبومالا مايا ىف مهدوجم
 هيف عج دق« عبطلا ميقس باتكلاو .  ءالخبلا رابخا ضعبب باتكلا متخ م
 دصراهنوكلف كلذ لك عمو . هلق ديئاسا ركذيملو ليا بطاك لوصفلا ف اولا
 ديجي نا ءاسمف . هلانتقا ىلع صرح امم هباتك حبصأ ريهاشملا ءالؤهل باتكلا
 ٠ ءريشت داعا اذا هطالغا حباصيو هترابع ريحيو ةعبط

 ةيقرت كرش بتك ةنازخ ىف ةدوجوللا ةيمميالاو ةيبرملا ةيطخلا بتكلا ٠5
 : ةيلايسالاب هئاونعو ٠ نسآ ٠ م و اربير ٠ جا فيلات ةيملعلا ثدابملا

 3كصانمعتامو جيواعم رن ةازدصتملمو لع 18 طتطاتماععم لع اه زدص -
 اه. - ل. 8[طفمر 81 .ةمام 810 1919. آم. قو. درع - نادال م.

 بتك انل تظفح اهدحو رص» رايد نا نونظي ”هيبرعلا بتكلا ىبح نا
 نطاوم سلدنالا رايدف نا لاملاو ناسالا ةيرضملا رايدلا ىف هيبرملا نيمدقالا
 اربيد.ج نابيدالا اها دصرا ىتلا هذه اهنم ىتش فيل آن دهعلا قياس ىف برعلا

 : ةهيناآلا "هقيرطلا ىلع تدجو ًابتك هبف افسو ًادلجب نسآو
 -هئيدم تويب نع تدب ىف 184 هس ىف نولغتشي نوؤانبلا ناك ام

 ىلع قاستستا ةةيملا لامعأ نم قكاسممفعل لعل 81م ةراشلا دقانم

 نه تائ» عضب ىلع اورثع ”هاعسق رس نم ىبرغلا بونجلا نم ًارتموايك ٠" دعب
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 85-5 داقتنالاو "هفراعملا

 رادج نيب نورق ”هعبرا وا ”هئالث ذنم كانه تازخ دق تناك ”هبطخلا

 ججح و كوكصف اهناثوتىاما.ىبرعلا فرحلاب بوتكماهباغاو .رجاآلا نم زجاحو
 ةهبوتكم اهنكل ,ةيليطقلا ةهفالا ىلا "همحرتم بتك رخالا ضعبلاو.تافاؤمو

 ةيمجحتالا هغللا د "«اتكلاو فيلاتلا نم عونلا اذه نومسي مهو ”هبرع فورحب

 راجتا تناك ”هبتكملا كلت نا قاروالا نم كانهام حفصت نم ىهاظلاو 1 هلل

 ٠ ةيوغارا دالب نم برءلانظ صامت ديم اهوفخا دقو سادنالا ىماسم نم

 الحب نم اهنوجرخيف ليلق دعب اهيا!نودوعب مهنا مهنم ًانظكلذ اولمف مهلعاو

 هلا تكرتو اهنأش لمها تجرخانا دعب نه بتكلا ءذهو

 ثحابملا "هيقرت كرش اهترتشا مث ليج ولباب همسا نيينايسالاا دحا اهانتقا مث

 . دلجلا اذه ىف ”هقوسوملا هو « :ةيملعلا

 كاذو اذه

 اداعا مث نسآو اربيد : نيقرشتسملانيخيشلا :هبلظ ابفسوب ىنعنم لواو

 ةلياج قاروا فصو اهدمب ىنإي م م تاطوطخللا ددعو . اهاميطو اهي رظنلا

 . بتكلا اهب تدلج دق تناك ”هءعدق

 ا-ماغا نال دوجولا ردانوا ركذلا قحتي ”ىث بنكلا هذه نيب سيلو

 ةدوص 14 نافلؤملا عضو دقو ”هيوغلوا تاياكحوا ظعاوموا :هيهقتوا :هينيد

 .(م١1#4 دع ). عمو ةتسىفلصالا بتك دقو لصالا نع ةلوقنم طخ
 ىةدوجوملا تاطوطخلا ايف فصو ىرخا'هسارك نسآ بيدالا رشن دقو

 ةهطان يق ىف عبط نملا عطب حفص م٠ ىف وهو « سدقملا هطانرغ لبج»

 رخآ ىلا :هيميتأو ةهيطو :هيبققو ”هيملعو ةهيفسلف بتك اهفو 1و1 هنس

 : "هينابسالاب باتكلا مماو . كانهام

 حمو لع امج سحسسجمساس ةعوطمم لما ةدمم لاوستع لع (ةدرهس

 مئالنام 2

 بتدكلا ىف ايرج نيئاكلا نا نيياتكلا نيذهىف نس
 بانكلا مسا . 1 ناركذي امهنا هو نسحلا ةهيافىف ةهّعرط ىلع ةطوطخلا

 ب هتباهن 5 هتباتك رصع 0 هعوطوم > ةاديق هب هبحاصا 7 هءاونعو

 عم هتضواعم 2م رطسالا ددعو ريخو دغاكو ضرعو لوط نم ىداملا هقسو
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 هرواج امو قارعلا ىف ريشلا عئاقو غران 1534
 ضرمتب نم لكاموذح وذي نا ىسف . ثحبلا اذهىف هفاؤإ بتكلا راس
 . قئوملا هللاو بتكلا رود طوطخ فدوا

 مالسالا ران رصتخم "4 5
 .لوالا مسقلا نم لوالا ءزملا .ردصلا نيدلاردص ديسلا فيلات »

 عيبط . مالسالا كلود نم ىلوالا ةلودلا خعيراتو ( ص ) ىتتلا ةريس ىلع ليقع
 5١ىف وهز« . غاص شويغو هخاستلا هميق . دادغإ ىف ناد الا ةميطع
 . ةريغصأ ه حفص

 « ىدشر , ىئاد_تبا ماسقا "يزل ىف هتامجو د: ”ةمدقملالف فاؤملا لاق
 ( لوالاءزلا ) ءا زجا :هئالث مسق لكو . سر ادملا بيت رت بح ذك )ىدادعا
 ةيراجافلاو ةيوفهلاو ”هيناهملا ةلودلا عيدان ىف( ثلاثلا ٠) ”هيسابملا ةيومالا ةلودلا غران ىف ( ىناثلا ) . مالسالا لود نم ىلدالاةلودلاو ( س ) ىلا ةريس
 مالسالا ع رات رصتخم هتيمسو .مالسالا لود نم (اهريصاع نمو ىا ) مثهرصاع نمو
 .216. قيقوتلا هها نمو

 ةرتكنا الا "هعلاطملا لهس « ميسقتلا عضاو « بيويتلا نسح باتكلا اذه
 ىل والاريشعلا تاحفصلا ىفو . اهسمطت داكت ىتح هنساحم هوشنآ نحللاو طالغالا
 ردجالا ناك . ءوخرومو رصعلا باتك اييلع هقفاوي ال ىتلا ءارآلا ضم
 . مهيلا ثحبلا ءاهشنال مهدمتسي نا فلوملاب

 ا ا 4 دول

 0 مانو جي

 ةناتسالا ىلا ىركسملا ىكاملا بتكملا هبلط رفس 5
 ىركسملا ىدادعالا ”ةيلطنم ًاذيملتهعبآ ٠١ تبسلا موب ءاسم رفاس

 ًارفس مهل ىنمتاف برا بتكملا ىف مهسوردل ًامامتا ”هناتسالا ىلا نيمجوته
 ! ًانوميم

 ةرارقلا رسسج ٠"؟
 نيزثالا موب ىفو . ماوعاة مح ةدمل همزعلم دب ىلعةرارقلا ريسج ريممت مح
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 1 هدوام امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو خم ران

 ء فصول" حرش سائلا هيلع سمو ةحاتتلا مم ىرج بآ 1

 ةهيالولا ىلاو كب لاج رفس +٠5
 39 تسلا رصع ىفو هؤاقءتسا ليقف ةرازولا بالا دنع انيلاو ىنءتسا

 هلصوا . تاقبطلا عي نم ءاقدصالا هعيش دقو بلح قيرط ىلع رفاس بآ
 ليلد اذهو . "هند وحن هدبالو مايا تماد دقو لامه املس هتطوم ىلا هللا

 هدم لوطتو رصعلا اًذهىف ةهيالو سوسينم لقذا هتياردو هترادا نسح ىلع

 . لوطلا اذه
 قارملاىف بارعالا لئابق "4

 قارعلا رايد ىلا بارعالا بلغا لقتنينا :هنسلا ءذهىف :هشيملا تضتقا

 نسمالا ةياغلا مذهل ةهيالولا تيعو ةهيريهالا موسرلا ليصحتل :هموكلا تعسف

 (روباطلا دْئاَق ) ىئايكيبا كب ىتح :ليعامسا

 دالجم نباو ديشرلا نبا .“ه

 نباروج نم ًاملظتم دادغب ”هيالو ىلاو ىلا هعيفر ديشرلا نبا ريمالا عفر

 تةموكحلا راد ىف دالي نبا ريح املق . ربعي م١٠ ىلع ديزيام هيمو دالي

 نبع هتريشع ىف راصاملف . نسحا ىه ىتلاب ديشرلا نبا ىضري هناب ىلاولا دعو

 رمش نم ديشرلان ا رئاشع ىلع ريخيل نا 7٠٠١ ىف ( بديدلا ) ريبكلا دئاقلا
 . ةراغلا هذه ةجيقأ لمن الو . اهريغو ١

 دادغب ىف رحلا دادتشا ٠5

 45 ةجردلا همظمم غاب ىتح بآ ن٠ نياوالا نيعوبسالاىف رخلا هتشا

 .كاذ لجانم لافطا ةدع تام دقو . لظلاىف

 ةليفبلا ىف قيرح ”٠
 ”هعططاموي ( هئيتاا وا هوك ىف ىا ) ءالنبلا ناولع ىفاو» ىف راثلا تيذ

 دلب سيئر ”همهب تئفطاف بآ ,ء ررض اهنم ثدحي ل
 ةليغبلا ىف ديرب ”هيمش ءااشنا ١م

 اهيف ةهيرهنلا ةرادالا ليكو ةدهع ىلا تعدواو اهيف ديرب ةهيعش تئشنا

 ةرامالا توك ىلا بهذ: تناك نا دعب ًاسار ايلا لصت ناب تائوعبملا تذخاو

 ٠ ةليغبلا ىلا انو
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 3 ا < يح هرواج امو قارعلا ىف رومثلا عئاقو يدان 1
 ضايرلا ىوعد <٠

 نم هتديرج ىف ةديصق جردا ليخدلا ىدذفا ناملس ضايرلا باص ناك
 : ىتأي ام اهتايبا ةلج نمو ىمشاهلا ىدنفا دم مظن
 (اذك ) مالا تينخدقو ةافطلاىديا تبع دق نارا ىف رورسلا فك
 مجستت ديقلا نويبع ىداعالا كلم (اذكراندغ دق زبربتىف و سوط ضداىف
 مضتهي هللا نيد رئازسملا ىفو - تملظ دق مالسالا هما سنوتب
 ( اذك )ملا باش لذب اوسيسا 9 رلجو نم ساقفقلا ىف نوساَهإ كو
 «او_هلظ ذا مالظظلا باقن٠ تملع له كشريع هللالث سورلا رصتقاب»

 مذهل ثم هجردل ةفيجصلا بحاص ىلع ىوعدلا تةهياحلا ةةموكلا تماقق
 ملظان ىلع هيلع تمكح مث .'سوفناا جاعذاىو- اهلارو نم ةدئافال ىتلا تايبالا
 . ريشا ةثالث انحسي نإب ةديصقلا

 نيسبتفملا روهظء 7
 قدمدؤردصيف رلا وهو ىئويلا اما.ىرهشلاو ىويلاناسدتقملا روظ

 ةاشوملا هتلحب زربيف ةلجما وهو ىروشاا اماو.قباسلا ىف ردصإ ناك م ماشلا
 . ةليوطلا ةايللا امهأ ىو أمه بحرف ةرهاقلا رصم ىف

 ةرمحلا ىف لعزخ خبشلا رصقف ”هيئابرهكلا 5
 ”هميدبلا ةيصاعلا روصقلا نوبحي نيذلا ءا مالا نم لعزخ خيشلا نا

 فورعمارخافلا رصقلا اهتامح نمو.ةرمحلا هترضاحيف روصقةدع هل ىتنبا دقو
 ةيئابربكلاهيف لخدا دقو.ةرمحلانم رثم 4٠0٠ وحتدمب ىلعوهو :هيليفلا رصقب
 عماجمب ذخاي ًاول“الت بآ رهش ذنم ليل *ال* التي وهف هريصاق»و هر عيمجيف
 ! شيعلا ء انهو ةحارلا هتك ال ىنتنق .بولقلا

 دوعسلا نبا ريمالا ١٠7
 رامقو ءاس>الا نيب هيشعو نامجحعلا راشع دوعسلا اشاب زيزعلا دبع انغ

 . هتراما لحم ىلإ عجد مث بدات نسحا مهيداو
 5 ةرامملا لها دوج ١٠

 ةهيئامعةريا 18٠٠ غابم ةريمبلا ةهيالو عداوت نم ةرامعإا اول لعا عربت

 رجالا لالهلا هم مو.از « ةزامعلا و مساب ةريطم نع ةريل 15٠١ امم
 هموم ىف ىلاطيالا لوطسالاب ارض اقلا نيذالا نيلوالا نيلطبا ةريل هو
 . ليئدردلا ىلع لوالا
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 ني قارعلا ماوع تادرفم

 نودءسلا كب ىميحم ء4

 بهو هيضفارلا نم برقلاب ناسرألا ةريشع ىلع نودعسلا كي ىمسجت راغا

 ٠ امتويبو اهيشاوم
 ”هبصحخلا ١٠56

 تومي ناكو :هفيصلا هذه ةدمىف ىراصنلا لافطايف كتفت هيصخلا تلازال

 ىضاملا روشلا اذه رخآ ىفو.لدعملا ريدقتلا باب نم ةهعبرا عوبسالا ىف مهن

 . ًانالا نيفوتملا بلغا ناكو.
 ةرامعلا ىف قيرح 5

 فئاربصلا ) ةديدع فئاربص تلكاف ةرامعلا ىف رانلا تدش لوليا هب ىف

 أطو تفخ

 .ارتانب ثالث تقرحاو باىعالا ( فم-_لاوا ىراوبلا نم ىنن خاوكألا

 . ابا الجر تفلتا اهلا لاّقو
 ديدجلا ( كرمكلا ) سك

 غابت رييك سكمم ءاثنا نع لوالا اهيأر ىف دادغب ديدح "كرش تلازال

 ردخالا فصنلاو ”هموكملا نم اهفصن نوكي ”هينامع ةريل فلا 14٠ هناقف

 .نسلابرق خركللا ىف ىنيت رادلا ءذهنا نظلا باغيو.ةروكذملا ةةكرسشلا نم
 ىسول- الا ىدتفا ركاش دمحا ةافو 54

 ىدنكا رك اش دمحا لشافلا ملاعلا ةافو لوليا 19 سيلا راهن قربلا عن

 . ًاماع لم وحن نع كلذو ”هناتسالا ىف ريبكلا فراعملا ساجيوضعءىمولاالا
 شيورد دمع هنبا ركذلاب صختو املك ىسول الا ةريسا ىمالا رطاسشن نحنف
 ! ناولسلاو ربسلا هللا مهمولا .هتوخا رئاسو ىدنفا

 قارعلا ماوع تادرفم
 ىدآ

 تءاج بئاغااوا بطاخلا وا يكتم ريمض ىلا تفيضا اذا ”هملكلا هذه

 وا هريجاوا هسمداخ ىندع.ىدآو هيمدآو كيمدا :لاقيف .ريجالاو مداقخلا ىنعع

 ىدخت سم

 "هيفلمدآو ”هيءدآو

 .٠ مهاسلا ىلع دورولا

 ايمدآ

 ةريثك هيلاتاو ةءورم ىعع
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 قارعلا ماوع تادرام 4

 ودآ
 دئعلمعتستو « هللا ىلا» ىفرأا اهانممو كلاثعاا ”هيسئرفالا "ةملكلا م

 لامعتسالاةروص#م ويدآ و.« هللا كظفح و'«ىفاعم نكوا“عادولا » ىنع نرفالا
 . نابشلا نه "حتر فتملا ةهقيطلا ىف

 ءاوهو بآ
 اهانمموةدحاولا هملكلا مكحب اهو ”هنرعو :ةيسراف نم نايك ىم ناتظفل

 نييقارعلا ضعب امبمقلطيو . بيطلا خانملا "هيسرافلاب امهب داريو « ءآوهو ءامد
 . تهمقبلا ةهيبطلا رظنملا ةهنسخلا ةدلبلا ىلع ةلالدلل

 ارآ

 عون ام ديرتو تارآ ىلع :هماعلا اهعمجتو فرخ زملاو نيزملا هانم ةهيسراف
 نوئاس بام نماهريغو نيطاسق نم نومايش هب نبزت مرخغلاوا جرخلاوا شكشكملا نه

 رافلا ناذك

 .رافلا ناذآ هناذا ناك عمسلا قيقد نوكي نم ىلا ا
 هذهاةماعلا لامعتسا نا ىهاظلاو . عمسلا قيقد ىا رافلا ناذآ نالفل : لاقيف

 .ماتلا زارتحالاو ظنت
 ةهغالا ىف راسقلا ناذآ اما. هركو لوخد ىلا هث

 اشي ةهيماع ةهياتكأ

 لاو رذلا نم رافال ام ممتدهاشم نم ذوخام :هءاذكلا

 و هعزفب توص ىندا نال
 نع فرميو ءائقلا اهحئار هنم حاف كرق اذا تابثلا نع برش ىهع ىحصفلا
 حاونسياأع وا 1*ةامعمأل»ا مماب تاينلا ءاملع

 ليذآ
 تانبلاو نيئبال رافصلاباتك اهمداررو أجمل اهانمم الك 16 للصالا هي

 هارلا هتراداب موقت . 1مه٠ ماع دادغب ىف نسأت دقو
 كرديرأ لضافلا اهأشنا ىتلا لافطالا :هقيدح ىا 1ك رساما - تهتم ةهبانع
 م1845 انس اينامرج ىف ليورأ ملهايو

 "هيكل ر فا: هلك

 ىعوناطرسسلا ءاد كلذب نودبرب ىبكا رفا ىلكيا نولوشي ىراسصنلاو دوييلا

 مهموم ريع ىلع ىدعتس وا هدعام ىذؤي نم ىلع رسثلاب ءاعدلا ماقع موشن :هظفا

 ىسيع قوزر . ةقوقح
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 دو, 117. 0ءاماسع 1.

 مرسال ه6

 لخاطمتسهتلب طلصع - ها - لعام !'[ةلتاع.
 لسع طمس اا خا مريسعت اذا

 آس 1ةرصييسمس قمل 10

 1مم ”لكتاطسس نسما نيا عم نسيصعمأ صانع 8ةةعلمل

 م عؤقسنصتل, لع ]اسطتنص لآن لست 14

 مالو ]جتا
 يارسمخج المص ( الودع هع "11 كاوتعم لع اج اتا ةماسسم

 11عام, ل

 ةفلعب لم لان ( تمرس مما أح» 1019
 لرمم للدرس د دمرسمواج كري ]مع قصاستاالل

 لوس لمسمرجال لطم (ةطستتالا 140

 لمس 1[ةصاسعجتمسع هد لال ةجمرصلصلل عب

 لجمع مقكطتس [12نلزلار
 لم اة سات مير 16 از رم |'لةنردأ هاب

 حماس امحتمسورا لوس. آ1ةارصماموتم لمع سماع

 لطتصستا 8مرات 160
 اقتادا وجدا دل 10
 (ةلسمسا وسن لن كل تتع تح ذل ةهيرصاجتسل ب 104

 !ئارارجاا 1 00

 م برعلا ةهغل ةلغ ةرادا ىف عاج 1-0

 برعلا :هغل نم ىلوالا ةهنسلا

 غارب لفط عوسيا دب 53-3

 ههبالو جمعرات

 ( لوالا ساركللا ) . دادغب خعررات ىف دارملاب زوفلا

 لاب ( اديشىدتتا بيبح فييا) دادا

 00081ع

 الكوسطلا

 اوم

10 



 قدي 11
- 

2 5 

 ظمسم لذ 1زممكتمم لمه طعس ( صج لم لا ثمرصاتستع ب *

 ل ع
 مفلممععد» نو مدع لع 1 ةسجانسسلا

 رووا
 زيزرممم - (نمسمأ : رقاطتس !نهازفاي

 ماصدصعسعمأ ممسع معلما ن مس اتتامعم انا 0 ١
 + لمع سرج لع اهسيجتم ةيضاطم ؟!1

 . تسفوم» 00+

 طوع لس 2[ عيسم ظديواسأ, 4 رشستسس ايو
 هلا جا طمس ضيق

 نكنمنل
 جام 11, 9موطسع اهنا
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 نيلسرملا نيام ركلا ءابالا ديب

 : اهزايتما بحاص

 2 لح
 ل ملاك: لوؤسلا اهريدم

 فصنو ىديجي : اهتيالوو دادغب ىف اهكارتشا لدب

 املك مفدي تاكنرف "هعست :  ناسألا ”هيبرعلا رإألا ىفو

 ب رف رشع انما : "هيبنجالا رإدلا فو

 فصنو كرف جراخلا ف «غاص شورق# دادغبيف ددعلا نما

 اقا؟ ىلاثلا نيرشت نع ه ددملا

 دادقإ ىف س بادنالا ةعيطم ىف تبط
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 ل رص م اص كا

 0 114 00 ٠ ىملح ميهاربال . نيملسملا نييقارملا تاد سةذبن 3
 لجأ روسيلالا .5؟
 يل ىناليكلا هللا ضيق نبدلا بحل نيورش 0.8
 5 ماسرلا ايم ان ”هماودلا وا عاصرملا 1

 ىبارعالا نبال . قارملا لاتكو هحاضفلا
 4 قيجدلا مظاكل ةئيفسلا ىف ام ءامسا 5
 يجرم :هيبرعلا ”هغآلا باذآ خش رانا تانك نم ىتاث'ةزملا دق 50

 ا لالهلا هاام ناديز ىدتنا

 0 ىراخبلا ةايح باتك . داءتلالاو ةههراشملا ب 0.
 افلا ةذبل ١" هيفو . رواج امو قارعلا ىف زهشلا عئاقو عدا 50

 « داقتنالاو ”هفراشملل ةلهلا ةرادا ىلا ةلساولا بتكلا ف
 ناقيطباتك .”م "هينوراملارءا "هقيقح نم'هيلجلا نيهارب ١ + .قحلا انا 1
 ضم ىنامملا ءاضقلا سوماق نه ثااثأا ءزحلا ."4 ”هبرستبلا لئالسااو مالا
 قدزرفلاوريرج ضئاَمأ .54 ترءسنادلك هفف نا سيئر ريش ىدا ديساا تافاؤؤم
 .خ ل .تادحب "الث ىف
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 نأ وهو 6٠

0 
 م هام 0 م

 وا

 0 ا ملا و نصف

1 

 111 يفاثلانيرشت < +٠ . ةححلا يذوةدعقا كل

 26 خو
 © نيماسملا نييقازعلا تاداع نم )

 مهتاداع ىف هلك

 1و ودعم ءغ 8هربعمم نت تودم مءاتعتءنمعم كحعع 16م 8[هعدانستم»

 ل6 11660 حمامتستع.

 ديدج 'يشلكب ًاكامبنامرثك اوهديلقتلاىلاسانلا عرس نسنوقارعلا
 سيل نا تلق اذا علابا الو مهقالخاو مهباداو مهناداعب اك[ منا مدشاو

 اهلادبا وا اهرييغت ىلع ةرداق « هلا ررغ » ضرالا قوف ةدوجوم ةوق نم

 لاوسحا يف رظنلا مناو قارعلا ءاجرا يف كرافن رئاط حرس اهنم نسحأب .
 ممنالافثحا بقارو  مهلانكسومهلاكرحو مهنووش دقفلو مهلاداعو ناطق

 رهاملا ُكيسريصلا دقن اهدقناو « مهناثداحبو مم! ىماسم ربدتو ؛ مهناعملجتو

 مذوب آ هيلع ناكامع اريغك فانخنال ةلهو لول اهدجل :رانردلاو مردلل
 قبلت نآلا اهلع م يتلا مهناداعو مهراوطا ندجتل لب  نورقلا فلاس يف

 هذه ناكسل حارسلاو نيبرث الاو نيث>ابلا فصو ىلع قاسبطنالا مات

 مهنالسا نيبو مهني ارربك قرف ىرثال كناوهنونسلا نم تاثم لبق دالبلا
 دق دالبلا هذه ناذا قالخالا وا باد الا وا تاداعلا يف ناك ءاوس
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 نيماسملا نييقارعلا تاداع نم هدب 2

 مهطالتخا ةرثك مويف رثول ف ةريك لود !هلتحاو ةديدع مما اسم رمعلسا

 ةفيفط روما ضعب الا مهللا مهناداع نم اًئيش ررغت ل لبالءبوعشلاو مالاب
 ةدش ىلع كلدب ىما وهو فا رعلا رطقلا ناطق عيمج اهلومش مدعلاهب دتعبال

 كلذ كل تبثبو اب مهكسمت

 7ةعفانما تنكةراضتاداعلا كلنب كمت يديدش مارث اهيب كلنا ديب

 ادلقلو الدبل سانلا عرسسا مدت« اهل ةقفاوم ما تانابدلا بادال ةفاذم

 ٠ مهبرشو مهلكأو مهدوعقو مهمايقو مهلاب زا يف بب رغ/يش لكيف مالل
 هباع ناكآم ظحالو تاون رشع لبق دادغإ اح نم لكس! كلذ ربظيو

 تسبادق مويلا اه ار ةبناث اهمدقواهرداغث ةوادبلاوةجازسلنم اهواها

 راوطالاو ةببرغا١ ءايزالا نم ابناطق ىلعو ؛ نردملا لل> نم ةلح

 مو همتس : اونكامإ

 هجوأا تلو> وا كنا بير الو :اههسحمسا وا اهبلع ىرج نم نويميو

 رككو اقباس هنوفرعي نويقارعلا نركب ملام ةببجما

 تدجول نريقارعلا ءايزاتربدلو روئسدلا نالعا لبق ةدلبلا هذه و

 صئاصخ+واتامالع لكان كت ذازسلا ويحي بااويدوببا انيبةقرافتازي هرب

 اهعراودو ةضيرعلا ةلبوطلا ابقاو-ا ذل ةرظن تراقن ولو :هيلع لدل

 تالا يف نررمداسلا الا ةطينربلا اسبال ابنارست تب ار ا اهنقزاو

 وأ 0

 : راعمو اهمواع نايلب اوذعتو اهئايلك ةذئاس

 اننوعم تبار لو ءردنولقام هلا نالا هياع وهام ىلعةيجنرقالا س الملا

 يدق نيافوالألا اب زتمو شوب رطل سبل
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 الا نيملسملا نقار ملا ثادان نم ةذبلا

 مهاوابا هيلع ناكام ىلعمهلك ل وقا الو مرثكا 00 ها ةموكسملا

 اذا تنك «لاقعلاو ةماهلاو ةءابعلا سبل يهو ةبب رعلا سباللاب نيكس

 ىلسواا نورقا'يف كنا تروصت ةنمزالا كباهيف دادغب قاوسا تلخد

 ناعا الف ٠ اهرظانم ىهباو اهرهاظم ىلِجَأب ةجاذسا'و ةوادبلا كل تان

 يف مهودلق ام ناعرسس ةربروالا ةلازنلاب ةيقارعلا ةمالا تككح و نوترتدلا

 اذه نم بمتلا لك بهل موبلا كنا ىتح مهرسشمو لك 5 مهسيلم

 رهظ له نكحاو ؛ نينامزلا نإ قرفلا كل رهظو رظنذلا غلا ديلقتلا

 ءالك الك مهسبالمو مهئاب زافف روظ اكمهقالخاو مهئاداع ىف قرفلا

 رارمسالا ةوقو نمزاا رورم اهارع تدكحتسا دق تاداعلا كيلاه ناف

 ةئبدحلاةئباتلا نم ةقبطدوجو مم اهب اكموقلا دادزاو «اهنكرا تدطولف

 تاداعلا هذه رارسفا ملنيبلو ناك انيب ةليضفلارشنثو اهاوق لكب اهب راح
 مهتافصو ؛ةلببنلا مهقالخانم ةقابلا ةيقبلا ىلع تدق امر ىتلا ةنوهتتسملا

 ٠ رامدلاو كالملا يواهم ىلا قلاح نم مهب فذقلف ةلباجلا

 نيكسمتلاب ددناونيبقارعلا تاداع براحا نا هذه ىتلاق دبراالانا

 بعشلا هبف فرعي تقو؛ تقواا اذه ريغ تقو ىلا جاني كلذ ناذا اهب

 نمو هل لاقبام ربدلي و لب يعيو كرتدملا اذه يف هف'اظ وو ةايحلا ةقيقح

 ةمأك «ةرييك ةما تاداع ىلع ءاضقلا ىلثم زجاع لجر دب رب نا ثبعلا

 تورق ةدع ذنم هيف تدكحتسا دق 5 ثالثوا نيللاقموا ةلاقع قارعلا

 دادغب لها معه ريغت موساباىف لصح نيذلا لب «٠ مهعيج نيبقارعلا ىز ريشي مل كد

 نم اهريغوءءايما_سو.ةواملاو.فجتلاو ءالبركص لهأك قابلا اما هدف ةبملاب

 ( برعلا :هفل )
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 نيماسلا نييفارعلا تاداع نه هْذِمن 1

 اهرثكأ دع ىتحمهنبب ان لحضتساو مي واقف تسرغوامتكوش تبوقو 5 1 0 0 4 1 :
 موماّتها نم رثكا اهب نومتبم منا تلق اذايملاغا الو ةزبدلاتاداعلا دادعف

 كلذ عدا لب :هلمح ,قيطا ال ليقث "بع كلذ نا بير الو نبدلا ر 37
 اهنولمجب و بوعشلا قالخا نوبذبب فيك نوفرعي نبذلا لاجرلا ءايظعل
 يذلانا ديب رعشتالوىردلالْث بح نم .ةففار> ةبئاشزكنم ةيقن ةصلاخ
 نم ذبل ىلع تنقو ام وه ءارغلا ةلهملا هذه تاحفص ىلع ه طا نادبرا
 ةيصوصخلاو ةيمومملا مهلالاة>او مهناز او مهحارفا ىف نيبقارعلا تاداع

 3 ةلا>هبل تل صوامهيبنلا"ىراقا 'ىدلر هظيلا مب: يختو مب دحو مهسناو مهب رطو
 تادقتعمو ةيفار> تاداعب مهكستف طاطخلالاو رخ انلانم قارعلا ناكس
 ناطقو اقبرفا ةربارب اهب نوداضي مهنا ىتح ناطلس نم اهب هللا لزنا ام
 ٠ كارداو ساسحا لكت لاماو روعش لكت لتق يتلا مهلافارخ ىف اباوغنم

 "هيداقتعا تاداع <

 «يروسهبشراهج نع ةفرح ةلكلامذه - 010 26يروسربنجإلا ١
 سجل دحاوءامإ رادو وبنومعزب سرفلانا ذاءامإ رالا رات ءاهانعمو ٠“

 اهدمب واولا نوكسو نيلا مغب ىروسو رفمج نازو ةيسرافلا ةلثملا ميجلاب 300
 ٠ ةففحم ءاي رختألا ىفو 0 هكر

 عولط لبق نو.بهذي هحابص مويلع لبقا اذا مولا موسولا كلذ ىف مهتداع نمو «؟»
 م صخش لك نع نومريو.مههوجو نول_غإو. مهرفاطظا نوملقيو « طشلا ىلاهدمش
 هقملم مولع دسحاو لك نع طشلا ىف ًاضيإ نومربو» مولم بث غلا نع ىتح ءاملا ىف ارم
 رجعلا هنع ةمدساو د مويلا كلذب ماع ًاخبط هنوخبطي خبط نم ( هقوشاخ 0
 ا رم ًاعون هيفنالكلذو (عجباللاما) را رم "ةماعلا دنعو (ةتشر)
 رجحلا ىرب نوريشيو ل 0 .ثر) ىحضفلا ”هيبرهلا ىف همساو ٠ حيبال_لا هبش
 نيب رط مهرود ىلا نو_ءجرب م م اهماإ ةهندلا سوم لك منع اوفلا مهما ىلا"خبرطلاو
 0 لقا موخكلو ربلا ىلا مورلا كلذ رصع ىف ميضعب جرحي دقو نيرورمسم

 ثالثاا )وانممو ( رديمزمس ) مهدنع ىعب مون ىلع قبطتي وهف٠ .بتاكلا هفصواماما
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 ني نيملسملا نييقارعلا تاداع نه ةذبن

 سحتنالادرطهبفنوهزنلب ونوب رطياذو دعستاواعب راتاواعبرالا رئاسو

 طلئخيو برطلاو سنالا تالا هبف رضحم ماع عامجا وهو :ماودشلاو

 يف رفص نم. ءاعبرالا موي ر>.آ ردع كلذ نوكب و؛ءاسنلاو لاجرا هبف

 ةديزلاب نينبو تانب و ءاسنو لاجر نم يلادالا هبف ج رتعف ةنسس لك

 فوك ثبح داروالاو راهزالاب ف وفد ةدلبلاجراخ عقوم ىلا ةلع

 لاح كرم ءاريقخ ةل> اهامكو ةراضو ًاًقئور ضرالا داز دق بشعل

 برطو _نغم ءانغو دوع ةمخأ الا تقواا كاذيف مم أ الف« ةيهبلا ةعببطل

 نيحرف ملزانم ىلا نودودبف سمّشلا بورغ ىت> نوقب, اذكهو برطم

 هلعج يذلا لافت>الا اذه بب_سلا نا تءلعدقو :نبرم ثبتسم نياذ>

 رفص ربش نب مداقتءا وه اهئارجإ ضورفما مهاداعنمةداع نويقارعلا
 كلذكو بئاصملاوث راوكل اهنفدادزنو يئاونا 'هيفرثكتت الي وو سوكر 5

 برعل'تاداع نم ةداع وهو مايأألا سهلا نم ءاعب رالا ها رهداقتعا

 اذهوبرطلاو ىنالا اذيب مهن اكف سوهلاوا سرفلان ع اهوذخا نيءدقالا

 . لاوافن رورششلا ءادر مهسفنا نه نوعزنب ماعلك هنوهرشب يذل لافس>الا

 مامح ىلا نوبهذبال ءاعب رالا موي يف مهنا سانا ضعبب ةفافغحلا تغلب دقو

 ناب كلذ ىلع نولدتسو هس سالم نواسغيالو ؛وور نوقاحبالو

 وهو ءامبرالا موب وه داع موق رصرمصلا عيرأا هبف تذخا يذل موبلا

 ةثراكوا ةبئاث هبفشدحل موي ل ركنا انيسحول ان اديب نيمهتلا رثك داقنع

 ”هئالثب ليوحتلاوا ( "هنا روك زورونا هيع مز يئاد نوكيو 2ع لا

 ةل-كي) دادفب لهانم برعلا دنع ف رعيو مسالا اذه هيلع اوقلطا اذهل و 1

 (برملا "هفا) ( اهللطمب ىا هن
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 نيماسملا نيفارعلا تا'دان نم ةذرلا 000

 هيف ا َنمموب وانت, الهنال ةسوحن مايالا لك تناك ن

 نق ارعأ انت شفينل ١ تاداعا نم وس جب ديفا .رخلا موصل 9“ اند

 فصن ىتح سمشلا قوريش نم موص وهو :يناسرخلا موصلا اريبك اوشف
 اذاو ةدملا هزه كيس يكللا نع 08 حلا تملب ىفثا لك هموصت راهنلا

 نوكبو اهدارمو اهبواطم ىلءلدل تاراشاب تماك# يكتلا ىلا ةفانحا

 اذه ركذ ؛اج دقو؛ةنس لكيف نابعش رش نم دحالا موي لوا يف كلذ

 يلوقو" وهو مالا اهلع ميم ةدسلا ناسل ىلع ميم ةروس يف موصلا

 ياللا نيدلا نا الا «ايسنا مويلا يك نلف ًاموص نمحرلل ترذن يفا

 + ةركنم ةعدب ذا وهف همابص بوجوب هب ن:بدنملا رمل :

 كلذو تالسملا قارعلا ءاسذب صاخ موصوه - هك يركز موه 6 *+
 قورشنم موصل! دسفيام لكو برشلاو لكلا نع مسا

 نمي لكيف قئاش لافا>ا يرحب بورغلا دنعو :بورغلا ىلا سهلا
 ةيعطالا فونصاهيلعو دئاوما نودمف تيبلالها هبف مهل نراسلا توييب

 ةدئام يناجي نوعضيو :نولا هارآ ذلاو سفنإا هباشتام لكو ةبرشالاو
 كنل و قب راب اب طاحم «ءان>“ ءوا: نحس اهطو يف ىرخا ةدئام ماعطلا

 الا 0 وا ماو يزرع 1 يو

0 2) 

 لا قروب اءنوللكي وروهزلا ما تا
 سكي ضعبلاو مك ريغ امش هااشلا مقي قاسرلا د

 ثءءأي هدعب ةروسكم نون اميبلي فاو نيس اهدمب

 00081ع



 02 نيملسملا نييقارعلا تاداع نم ةذبن

 عاونا لكب ةنوحجتما ةدئئمل ىلع ةريشعلا عملجت راطفالاتقو 'يجي و سمثثلا
 نارقلا روسنمةروس ةءارقلا لودأب نيفراعلا دحا ارقب اهدنعو ؛ماعطلا

 ىلع الوا نرورطفب كلذ دمبو اهمرب مرم ةروس بلغالا ىلع نوكتو
 اهدعبو سفركملاو ثاركلا نرم تاقابو رثبلا ءامو ريمسشلا نمزبخ
 نم لوالا د>الا يف ةداعلاهزد ىلع ةماعلا يرجنو »١« نوهنشيام نولوانت»

 + ةنس لكن م نابعشرهش

 نس تغلب ةللسم ىثنا لك موصت موص وهو - 6 تانبلاموص 9«

 هذهو؛ةنس لكيف بجر رهش نم نيرشعلاو عباسلا موبل يف كلذو دشرلا

 غي ًارثا كلذل رار ينال خركللا تانبب ةصاخ نظا تنكأم ىلع ةداملا

 عيل ةلماش اهنا ءاقدصالا ضءعب نم تعمس دق ينا الا ةفاصرأا بناج

 ءارمشنم نبربشوا رهش لبق رمالا اذإنددعن سي نهو :دادغب تايبص

 تانب بهزل ةن لك نم بجر ؟0 يفو ةئيزاا تاوداو ةرخافلا ةسبلالا

 بييبح ماماب» فرعي عركسلا بناجب ماما دعس ىلا نهتنبزب خركلا

 عبرالا هلاهج نم هلو> نفطيو عيرضلا نلخديو دجحملا نحنفنف ٠ يبجعلا

 ٠ يمجملابب_بحاب كروزن انئج» ةرامملا هذهب نفرتوو عومشلا نييديابو

 ضصوصخب بناكلا 5 اماو.تالاوتم مايإ ”هئالث نوصي ءاسنلا ضمب ٠9«

 ىا) :هنسلا ةرود ديع ىف نوكيءاذهف ىئالل (:هبرمقلا حصالاو) ”هكتتلا ورك ذإل قيربالا

 ٠ ١ هلمم اذه سيل عيدب فصو هلو (زورونلا

 قيربابنون ايو ٠ رثبلا :هفاح ىلع اهنومضيو ”هع.ش راطفالا دنع نولعشي مهمناف ءالؤهاما

 سيل نيذلاو ٠ نورطفي مث. ثلا ةهفاح ىلع ًاضيا هنومضيو ٠ ًاديدج نوكي ًادج ريغص

 لبق نولصيو (سامت نم قبط ىلع) ىا (ةينيص) ىلع كلذ لك نوعضي' رب مهراد ىف
 ( برملا ةفل ) ٠ نيتمكر راطفالا
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 نيملسملا نيبقارعلا تاداعنم ذل لفا

 ىلع نربهزيف ةفاصرلا تانب اماو ”«يمتلا بيبحاي كلوطب ةممش

 دع ييشلا ةبرل نوم برقلاب يفالخلا غيبلا ىلا مدحا نوم ينغلبام

 رمع خيرششلا ربهسسم ىلا ةدلبلا جراخ ىلا نجرخي نب ضعب و ٠ يليجلا رداقلا

 ٠ ضإ نع اهضعب فالئخاو اهلرثكسل نهلامرل ظفحا مو يدروربسلا
 دعصير مثلا فسن#ب وا سمشلا فسكت امدنع - «فوسكلااةثداحإ ©

 ءاضفلا ىف صاصرلا نوقلطيف مهرود حوطس ىلا نيلسما ةماع رثكا

 نودشني وفخم يودو ةبلاع ةنر هل 'يش لك ىلعو سوطا !ىلعنوبرمضيو

 : تالكلا هذه فقوملا كلذ لالخيف

 هج وقأجلاب كب رمذن*هيتعلطامناكّنا او*يلاعلا: ”رمث يبلط*«1»هل وحن اايهلوحاي

 توحلا ماقتلا فو_كتلاو فوسخلا اذه ًاشنم نا نودقتمي مو

 هباهرا نوديري يودلا اذهو حابصلاو خاربسملا اذهب مهف رمتللوا سمشلل

 لثمهيفو“ةردقلا رعب» ىعسنارحبءامسلايف نأب مهداقتعال كلذوهنم امبصبلخت
 ! «* «ةقايملاو ةفاخسللايءاههت»رب رمقلاو سمشلا ماتبي ىذلاريكلات وحلا ذو

 عبقانمةداع نورقارعلا داتعا دق -- 26+ اضفلايف صاصرلاقالطا# "
 اك املع نيف كاع نوبقارملا يقب تلا ةيلهاجلا تاداع نمابنظاو تاداعلا

 تافصا ةهوشلاو«ةيندلا حوراةزانلا ةميعزلاتاداعلا نم اهريغ ىلعاوفكع

 دنع سمّشلا بورغ دعب ءاو-هلا يف صاصراا نوقلطي مهنا يشمو؛ةيناسنالا
 50511 برعلا ةهفل عجار ءانأ نيسلا باقينم :هفاىلد "ةسوحنملا

 ره 9 واجبي رعت ىضوةريذصلا نيكلا اهانعم ”هيسرافةلكل

 تفك اذ[ مهضعب برضإ دقو» 0
 ليجد لهالوقيوطقف سواطلا يلع - اهفهأ نع

 ذو 2 6-5 لمعلا اذه د

 فر ثم ذيب ًافودك سمغلا
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 اذفُي لسا نييقارعلا تاداعنا

 يود هل *_ش لكو زاوكالا نورسكي برو ٠ 21» رفص لاله متر
 دابعلا ىلع ايازرلا هيف ىلاوتل موش ربش رفص ربش ناب كلذ نوالعيو

 تافانعلا نم كلذ ريغ مهلو رورششلا درطلو هباهرال مهقدانإ تروقاطبف

 ٠ هنم ةليل رخ يف نواعفي كاذكو ليبقلا اذه نم اهلك

 اكاهب نكسمألا نيبقارعلا تاداع نمو ديةمعل اهلعقب وري" 7

 ضيرأا نا وه دادجالا نع ءالودو ءابالا نع ءانبالااهثراوث يتلاو اديدش

 ةفيفخوا ةلقث نم ضرألا ةجحبتن ةفرعم هلها داراو هنضرم هبلع لقث اذا

 تراوت اذاف "7 ةلجد ىل اهنوريسي ةلوعشم ةعمش اهلع ةبركب تاوأ ب

 نا لع اهئايضإ بهذيوأ اهريس نع اهقبعي يش اهفداصي مو راظنالا نع
 لبق ضراع اهفداص اذا اماكلذب هلها رشات و ! ةلاحمال ققحم ضيرملا ءافش

 ! ةلاحهال تيم هنا ضيرلا لها رع اهواي ًافطنا وا راضرالا نع اهيراو'

 ةراكن مهتعاسل ضي رلا تاماعرو بيعلاو لب وعل ادادزي وارسل اواعيرذ“دنعو
 ٠ ةعمجلا ةليا يف الا نوكلال ةبرجملا هذهو ٠ ءافشلا نم هسأي نمو خارصلا 0 . 5 1

 يفدوعقلا تالسملا قارعلا ةوسن تداتعارق 26قرطلا' ايف دوعقل ا 7

 ةارملا نا كلذو ةيقرش فصنلاو ةدحاوأ١ ةعاسلا برق ةعمجلا َهللِإ قرطلا

 ماكت ىو ( توحلا ) نال نع سوطلا ىلعنوبرضي مهو ريقافو_خدنع هفارطاو

 دحا وجلافسيا.ندا*ندا: اهانعمو ٠ «سان ءوجلاب لظامساح'ساح» مالكلا اذوب رمقلا

 ( نينط ىا ) ند ىمساو.رفصلا (قد)><دلد ىمسلال : رمقلا اهجيف ٠ كل رصغي

 (٠ سارجالا ) < صا رجالا)
 ةعبلا رفسلاه هيؤر دنع ًائيغ زاوكألا نم رسكيإلو لب ءاصاصر دحا قلطيالع ٠١

0 1 
5 
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 نيملسملا نييقارعلا تاداعنع ةذبن 007

 ناكاذا ام ةفرعم تداراو هرابخا اهنع تعطقناو [يئاغارجوز اح نكاذا

 نكيإ اذاو ار ششو ريخوا متو ةحص نم هيلع وه اموا اديعب وا ابيرق هثبجم

 « ال ما اوجرم هوافش ناك اذا ام ةفرعم تداراو ضي رم اهلو ايئاغ اهجوز

 ضبقلو قرط ثالث قرفم ىلع دقن تالوهجما ةفرعم نم كلذ ريغو

 اهني نع يذلا قيرطلا ىلع اهنم انحاو يرآف راهم ةثالث ىلع اهدي

 هذه لوقلو ةيللةلا ةهجلا ىلع ثلاثااو اهراسي نع يذلا ىلع يناث'او

 «ندنيبل ةنيش نينيبل ةئيز بلقلا يفام ينيهلع بردلا ةريخأب» تالكلا
 مالك تعم اذاف نورهاذلاونوت آلا هلوقبام بقارل ةتماص دمقل هدعبو

 تبانكاو تنزح ارش ناكاذاو تحرفو ترشبتسا رخلا هيف دقتعت مم

 ٠ نيلهإلا نأش كلذكو
 ىلعلدتو ىلكشلا كيف ةداعنويقارعلا داتعادق 26ىمحلا طبخ 4

 ذخأي ىمحلا هب رتعت نم لكن! شو راكفالا يف ةجاذسو لوقعلا يف ةفاخح

 ةعمجلا هلل يف عماوجلا دحا باب ىلا هب نويهذي و نطقلا نم اطيخ هواها

 فرطلا ىلع رخالاو هنم فرط ىل اعمهدحا ضبقيف ءاشعل !ةالص لبق

 نا ىلا كلذك نوقبي و لخادلل منام ةلزنم نوكيل بابلاىلع هنودهويفاثلا

 عماجلا نم نيجراخلا لوا هعطقي كلذ هنعو ةولصاا نم نولصملا جرطح

 ىلاتلقتلاو ممفي رمزع تعطقنا دق ىمحلا نا ضي رملا لها كاذذا دقتعيف

 1 "و ةفلا تغلب دحلا امله ىلا" طيخلا كلذ عطاق
 وذو نريقارعلاب

 اهنبق ىتااو ةداملا هذهو هب نيراملا
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 او دوسيلاملا

 هناف لهجلا نوكي اذكهو بوعشلاقالخا يبذهمورلاعلا ةذتاسا فلس اميف

 يلح ييهاربا + 010 هب ىدوا هنم برش نم مسلا حدقك<
 اح

 6 روسيا 9غ
 16د 1121196265.
 ثحبلا لخدم 5

 نا تدرا اذاو « رو_كيلاملا وا رو_سيلاملا ىع مايالا هذه ىف مالكلا رثك

 نادللا تك الو. ىتح ةيبرعلا انرتكو هباع تت داكتال ًاثيش نه سما نع فرت

 .رمالا اذه همه نم مهتقيقح ىلع فقيل رطسالا ءذه نيتك اذهلو 23 راتلاوا

 مهقيرعت 7

 !متسارشب ةفورعم نييناولالا وا طوئوانرالا لئابق نم ةلبيق روصبلالا

 ذخاودادسالاو لالقت-الاودبصلاوبرحلاب طرفملا اهتلمتواهقالخا ةدشو

 ضعبنم ةبروا "*» ةبكرأ ىصقا يف ةمقاو مهدالبو «٠ ادعالا نم راثلا

 ٠ يكتب ردالا رسبلا ىلع ةيبرغلااهتهج
 مهنيولاو مهلئابقو مهددع 3

 امور 90و يسم ل * مهف :ريغال 01٠٠٠١ مويلا مددع غلبي

 مهم نانلثلا نوكيف كيلوثاكى راضن م مه عها١ يا يقابل اوايسك دورا '

 رئاشعوا ذانفا ةدع ىلا تومسقب مهو . نياس» رخ آلا ثاشلاو اكيلوثاك

 يو ذاففالا هذه ريغ كانهو ةينارتسكلاو ةيتنمباكألاو ةبطحلا اهربشا

 : اهسوفت ددعو !هتبولا - اهئامتاب هذه

 للا ريدا ىف تاداملا ةثاقمىلع ىتلاىثا وحلا عيج

 ةصاخلا ظافلالا نم ةيكرتنا نيِئاَق « ةيناهملا » ةظفلب « 3 » ميضمب لدبا عاد

 نم ءزجلاب ىح-ي دق لكلا نا اونو داللا ىف رص'نملا رئاس دوجو ىننت ىعو كزتلاب

 . صريفختلا ديق قالطا وا مييمتلا باي

0# 
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 روسبلاملا ا

 امهلويب ةدع نب ررغص نبءاول ىلا مسقيو ةبطحلا ءاول وا قررإ 1
 . اكيلوثاك ه0 .و [لسم نا مف ؟(٠٠5 |هدارفا ددعو ه٠

 ٠١+ اههاوسيب ددع نب ريغص نبءاول ىلا مسقيو ةدورغ ءاول
 ٠ كباوثاكر خآلا فصنلاو نولبسم مهفصن 561٠١ اهدارفا ددعو

 + :نع ةرابع يشثوةرغص ةيولا ةمبرا هتحلوةيتنميلكآلاء اول * ٠
 ْ . ايكلوثك ةاده + سم ٠٠١ مهنم ًاصخت 2006 :و أو

 نالظتسملا ددعواتإب 6 هلحت دحاو ءاول ودوةيتارتسغلا« اواء

 ٠ كلوث كمه "1+ ٠ يا ةيقبلاو السم هاب ٠ مهيف .صخت ؟0000 هب

 وا رسما 290 نع ةرابع دحاو ءاول وهو ةيليركشالا ءاول ٠ ٠
 : كلوت ك6. وايصال مويف اصخت هءمو

 ١415و تويب ٠١* لاي دحاو ءاول وهوةغوللاو جرلا ءاول 3 ٠
 3 كلون د م6 وايسم كنف مهيف ًاصخت

 لوالمسب يفر هسفن يبي داو ذخفنعةرابع وهو ةجئرلا ءاول“
 مق اصنعت 615 هوا انبي ؟7 ٠ لاظي دحاوءاول وهو « ةسمخلالابجلا يا »
 ٠ [اسكذوثرا <00 و ايكلوثك ت٠ و السم بيرو
 اهب لظلسي ةريغص ةيولا ةثالث ىلا عرفت, وهو ةيبرتسب 0

 . كيلوت 2260و السم معد مهيف ١اصخت ؟«040وا تيب

 نع ةرابع امه نب ريغص نب ءاول ىلا عرفتي و كلشيشو لاق ءاول * ٠
 ٠ كلوثد مهلك اصخت مم وا اكيب 6

 و وبب ددعو هبو تيسدركاوا هدرا هلع ددعو 20 اهلوس ددعو ةب وا'ةلس الو تن درملاوا ةدرأاةلسق ٠ ٠
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 اا قرع

 ٠ كيلوث مهلك مهو 75٠٠١ اهدارفا
 مهران ىفو مييف ةماع ةرظن 54

 متعامل رصع لكفف اوفرع مهشطباو قلخلا عجحتا نم سانلا ءالوم
 باعتالا ىلع نوربهصي مهف ٠ ةينامثعلا ةلودلا لاطبا جرخ مه:مو مهلاسب و

 نيينابالاوا طووانر الا ىلا رسمنءا'يف نوعجرب و :البمج رود تاقشملاو

 ٠ خيرانلا يف نب روهثملا
 ةرص ايقلو نينامورللو ةنودقمل ُم ةرزيا كولا. م اوقالا ءالؤد عضخ

 0 ونه هرث مثدالب ىلع ةراغلا نش رشم يداحلا تررقلا ذنمو :مورأا
 كرتلا لخد مث :ةررغص كللا# دالبلا كلل يف اوأشناو نويرؤخملاو ةقداذبل او

 اواطباام م ١ ؟ةةنس ريمشلا كب ردنكسا ارتعمهالجاف ١ك ةيمهرايد

 ءالكوهنا لاقب نا نكيال كلذ لك عمو 'اهنانع ىلع اوضبقو اهيلا اوداع نأ

 ورتب مهلا رظنت لودلا ناف اذذو ١٠بناجالل عوضخلا متااوعفخ ماوقالا

 السااو ءروكذ مدار ,خايفوروبشمموبأ !مهرماو .اهلع مهتولاهداعت نالبق
 ك٠" نبورش

 6اتسكعتم هك عض ارنععتم

 سو واوا ارسكو ةلمهملا ءارلا نوكسوةممعملا نيشلا ركب

 0 اىلا د'عو ىلابد نم جرخي رهن "نون اهدهإ ةبتحت

 هجروا فصنو تاعاس عبرا وحن هاهتنم ىلا يلاحلا هجر نم 0

 نك دقوءاهنم ةوطخ »٠٠+« ةفاسم ىلع«ةيروصنملا نم نآلا

 ةنيصحةملق مسا وهنبورمتو «نيورحشب ريا اذه هلجانمىمسىذلاببسلا ملمنالعا9
 ذ؛ناورشولا خا سوك كلم اهداز دئزرف دافحا دحا مسا ًاضياو ناورعش ىف
 ( برعلا ةغل) + هل اراك ذتو ًاماركا ريخالا مسالا اذه
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 نورث لذ

 ةوطخ 0١« ةفاسم ىلعاةبرقلا هذ>نم يب ونجلا برغلا يف يدقتلا هجرذم

 « دعسأأ يدوم لا نم» يدنفا دوراش ربنا رجاتس» هلم*افءابن ؛اسب نم

 نمأبنات (جرخع هل جرخاو "ءالولجىرق ىدحا رديوولا ةيرق ءاسؤر ثو

 هيرجي ناكأم ةلقل تاونس + لبق هكرت مث ةيروصنملا ةيرق نئاسب نب
 ةينبم الو لبج كيس توحنم ريغ ودو ياحلا جرذملا هل جرخاو ءالا نم

 قصحلاراغصو باطحالاب ةجاحلا داع دسي لب باب هل سيلو؛ "يشب هتهوف
 ةعاس ةفا. سد ىلعو؛راتما ةنثالث هقمعو:فصنو نارتم وهف هضرع اما

 ةدحوأا ءابلا ديدشتو ةلمهملا نرعلا حاب يا » ةرابعأ هجرخم نم فصنو

 ىرجمق وف نما عربا ربعي'«اهر خ>الايفو ةلمهم ءار اهدعبفلا اهياي«ةينحتلا

 ةفاسروتأ 'جرذم نعدعبل ةرابعلاهذهو؛ هنم يب ونلا ناجل ىلاهادعلب و صلاخلا

 ءاهيقرشملاوهوةدحاوةعا_ةفاسم صلاحلا جرم نعودبب رغىلافصنوةعاس

 ةرطنقةرابعل'وء| مب رغغ ىلاوهو عب روةعاسةفاسم سابع يلدةيحانزك سنعو

 ةينبماهدق تناكوفصنو نارتءاهضرعوأر تم ٠١ اهلوطءاهرهظ ىلعءاملا يرعب

 رداقلا دبع ةداعس تاونس * لبق اهتانب ددجف«طقف سلكلاو قاباطلاب

 يونا ةرابعلا ةرطنق رهظ ىلع يذلا ىرجملل لءجو ٠١« يريضخلا اشاب

 ةرطنق لوط ىلع ءانبلا ىلع اهيكر ةكسلمت# مطق ةدع نم اقاثومءدبدحلا م
 ٠ طقف دحاو رم ىرحملا ولعو(ةرابعلا

 ىوس حرازملا نم 'يش هلرابع ىلا هجرذم نم نب ورش رن ىلع ساو

 ٠ تاريضحلا ةليبق نم نيينطولا اهراجم راكد نيالا دادغ كازشأ دحا وهوزد

 يلج قازرلا دبع ربلاا اذه ىرت-شا دق ناكو.هق ةمبالدلا لئابق ىدحا

 ٠يصاع وهو ةرسالا كالما نم راس و ىريضحلا
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 البزر نيورش

 يهوءروجلا نم ةعامج اهتءارز لوب «فكلا فب درك عمج » دورك ةئس

 ىلا امهنيب نب ورسش يرجيفع صلاملا نيبو ص رهن ىرجم نيبةعقاو
 يقسب ؛ئدتتبب كانه نمو صلاخلا ربعبف؛ ةرابعلا ىلا هيرج يف يبتأي نا

 رهنا دحا وهو حاشو نازو» عاشولا رهن يضارا ىلا يبتني نا ىلا عرازمل

 نآلا هلعارزو تاعاس * ةفاسم هاهتتم ىلا ةرابعلا نم هلوطو؛« صلاخلا

 : : لئابق سمخ نم هعارزو؛نادف ٠٠١ وحن
 يلع نب دمحاو يهاسنب ىلعم ناسيئر كانه اهلو «ةّرعلا ىلوالا»

 يدامحو دمحم نيسحومللا دبعنب ةيطع اهئواسئرو «رو.لا ةيناثلا»

 نب نيسح همسا لمأألا يدركمنا لاقي رخآو شايعلا فلخو نيسحلا
 نوكسوفاكلا ديدشتو ةلهلانيلا حلفب صلاح لا رهن 'راكس وهو»زا, مش

 « هدادس يا ةلمهم ءار رخالا فو فلالا

 * دمحلا نامس اهسيئرو «يناثلا نوكسو لوالا مضن» «ةب ورك ةثلاثلا»
 ٠ ماسجلا ريضخ انقل «لوغارق ةعبارلا»

 ٠ ناهسلا دمحم اهسئرو «تاسي وع ةسماخلا»

 ءارلاحلفب» ةقر < ةكر عمج «قاقراا - ككرأا» نم رهنلا اذه يفو

 يتلا ةئطاواا ضرالا غو «ءاه اهدمإ ةيسرافلا فاكلا ديدشتو ةلمهملا

 ةرشع تسدحا ةبعيبطلا يراهملاو ىربكلا ةيدوالا يناوج ىلع نوكس

 ٠ اهف عرزيام الا تنال ثالإو جارحالا بكل: نام اهتم ةقر

 يلد ةيحان زكرم نم ةعاسو ؛ ةرابعلا نم ةعاس ْفصن ةفاسم ىلعو
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 نيورش 1484

 وهو يدق رهلا رجأتسم نينس ةدع ذنم اهانب يورط لمة ل
 (سأر؟ ٠ لبخلا نم اهفو «ةملا ىلا ةيماع ةبسن» يوازعلا شرطالا دف

 ةكرح «شهرط»: اهم رك "يش ىبرلاو لالدلا نم رهلا اذه ٍيفو
 اما اهيف ةكرحب ةكرمشةلمهم ءار اهلي ردكسلاو حفلا نري ةلمهلا ءاطلا
 «« ةيجعم نيش رخآلا فيسو ةروسكم ميم م ةنك اسس ةانثم ءاي اهدعب
 راثما ةعبرا هوأعو « اهنم ةوطخ «؟١٠٠» ةفاسم ىلع ةعلقلا قرش ىلا وهو
 ٠ ارثم ٠٠١ هطيحمو

 اهدعب ةنك اسمو نيب ريغ رك ةروتكممالب د6 زولكملا 9 اهنمو
 هرانما ةلس هولعو ٠ةمجعم ءازوةحولفم واوو ةنكاس مالو ةيسراف فاك

 كرم رينك هيفوع نب ورش يضارا ىبتنم يفعقاو وهوءأرتم 1٠6١ هظيحمو
 م ركل قاباطلا

 ارم ؟8 «هطبحتوأرتم "٠9 هولعو 26 مظع مجالا ة6ماظع وبال نمو
 ةعاس فصن ةفاسم هنع دعبب و زواكمملا يب و:ج ىلا ىلايد ىلع عقاو وهو
 ٠ رجآلا ريك نم ريثك ضيا هيفو

 سابع يلد ةيجحان رك نم يب ونجلا برغلا ىلا 6بابش للا اهنمو
 وهو ريب ز نازو 9« رمس رهن ىهتنم يف وهو هنم ةعاس فصن ةفاسم ىلع
 رسك هيلعو رم 2٠١ هطيحتو ًارتم 018" هولعو 26 نبورش رهنا دحا
 ٠ 6 فزخ ردك ال فقشو قاباط

 زواكملا نم يلامشلا قرسشلا ىلا وهو )١( :براجع وباإ# اهنمو

 اذهوةيسرافلا ناكلاب بركع ؛يم'ءاا ةغالا ىف اهدرفمو براقع ىنعي برامم )١(
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 ادم نوورش

 ةعبرا هولعو«ماظع يبأو زواكملا نيبام نب ورش ىرجم ىلع عقاو وهو
 ٠ ريكملا قاباطلا نم ريثك م يلعو [رتم ١٠6١ هطيموءراثما

 لل ىلا كنب ورش ةعلق نم ةدلم يو“ ةعبسلا ؟.0 طويخلا ٠ اهنمو

 ًاراما50و ٠٠١ نيب حواراب هطبحو راتمأ ةعبرا اهنم دحاولا واعءباهش

 ٠ رسكمملا قاباطلا نم لبلق اهيلعو

 واواانإ ,ركسوةلمهمل لادلا مون ,ونلانوكسوةلمهملا ءاحلا حافي «ةلودن> هاهنمو

 يبأ لن نم يب وجا قرشلا ىلا ىلايدىلع عقاووهو' ءاهرخالا ينو ماللا فو
 :ريكمر يغوريكمريغك قاباط+.لعو“ تم ٠ ١5 هطبحورائماةئسهواعبراجع

 ةمجمملا نرغلا نوكحدو نيب ريغ ارم ك ماللا ريكي « يفيزغلا ٠ اهمو

 ريكو ةيلعلا ةانثلا ءالا نوكسو ريكلاو نقلا نب ةمجتملا يازلا كب رخو

 < براجع يلاو ةلودن> نيب عقاو وهو ةيتحا ةانثملا ءايلا دبدشتو ءافلا

 لاس وهامهنمورسكم هنمريغكق اباطهبل ءوآرتم ٠١ ٠”هطيحصو راتماةعب راهواع

 خانم نكما ل هذه ريغةريغك .ًالالل ةمقبلا كليف تب أر دقو ٠ ردكتلا

 :مالسلاو ٠يدالا ةنولم ةريثك ز اوك او قاباط رسك اهيلع مايتلاب اهئاعسا

 هللا ضيف نيدلا يبحم تابارهش

 ناونعهباتك يف يرديحلا جيصف مهاربأ 0 00 03

 ٠ ةيقارعلا ندملاو ىداوبلا لها رثا 2 0 0
 لولتلا ةءبسلا طويلا ىنعم نوكيف لن ىا طبخ اهدرفمو لولت ىنء« طوخ «؟»

 ةمبلا ٠
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 ةماودلاو عاصرملا 141

 مايا يف هلاجرو ولام «دادغب يتفم«يرديملا دعسا فيرشلا ةمالعلا يدج
 ١و. - ١؟8؟ ةنس نم دادغب يلو يذلا »٠اشاب دواد ةمالعلا ربزولا

 راصو ةليوط ةدم اسردنم نراك ن ا دعب ««م اموو ع رملال حم

 )م ايسر ع م 155١ ) نؤعاطلا ىلا انفرصت يف ناكو .ةميسج ةعطاقم
 و 1؟هو ١45 ةثس نم ٠ دادغب يللاو اشاب امر ىلع هابإ انبصغ مت

 لآ انم هبصغ دعب هنا لإ ءناآلا ىلا دوجوم وهو ' م 7 ال

 ا ها ١ لّوالكت سبل هلعفنم نال<بارخلا ىلا
 ةماودلاوا عاصرملا

 هقيرعلا ١" آم 1هنصتو دوي لهن قيمطوم له 314ةهمداهست#ب
 :ىرثكل كشب ةطورخم بشحلا نم ةعطق نم اهنوذخي ةبملنابصلل

 اهنوعل تويقارعلاو :رخالا فرطلا ةدا>و دحاوأا فرطلا ةىطلم#
 :نوبوهللا لاق .داصا ىلع ءارلا مدقتب عاصرملا فيعصت يمو ٠ عارصملا ٠
 ءاهب طسيب وا عفدي يا اهب ىحدي ةبشخ لكو نآيبصلا ةماود عاصرملا
 فرطلا اماو : هديب هبرض اذا : "يش لا عصر نم ةقلشم ةلا مسا ١ ةلكلاو
 ةيسراف ةلكلاو ةثلثم ةيسراف مجب كاملا : قارعلا ةببص هيمسيف حطلفاا
 فرطلا اماو ةبوسنرفلاب ودنا« وهو ةحطلفلاو قشلاو ةمخ ثنا : اهانعم
 ةبوفنرفلابو ةلبنلاوا لبنلا هنومسل رامسلانم عونهيفلخديف داحلا رخالا
 ٠ اهقاقتشاو اهيناممو هاما 5" ٠ مملمأع

 ةماودلا : اهنم :لئابقلا تاغلو دالباا بسحب ةددعلم ءاعسا عاصرملل
 طخ يملا اهيمري ةكسلف يه : اهنيرمت يف نويوغألا لاق ٠ةنامر نازو

00091 



 ا ةماودلاو عاصرملا

 ٠ عضاواذإ | هقاقتشاف ماود عمجلاو اهسفن ىلع رودل يبا ضرالا ىلع مودتف

 ريرفلا هنوتل قارعلا ةيبص راغصو

 رخ .لإ ينو ةءودنفم ةلمهم ءار اهبنحب ةنكاس ءاب اهيلي ةحوتفم ةلقثم ءار

 اددعب ةموعشم ة ةدحوم ٠ راق

 ءافلانع اضوع ةانثم فاقب ةريرقلا ةر روصب رطقب مم يف تدرو دقو ٠ءاه

 'يشلا رف نم ةقنشم ةلكلاو٠ -طلغلا اشفف يزود اهلقن هنعو ٠ ًأطخ مو

 نإ الا ٠ ادحاو اًنيش ةموادلاو ةربرفلا كنك ا

 «اهرك ذ يف ايو ةماودلا ريغ يةدادشك ضيا ةرارفلا احل لاقبو ةريرفل

 دادغإ لهاو ٠ لبمللا عاصرملا نوم نانبلو ماشلا رايد لها ضعإو

 ىرخاالا ريغ ةدحاولاف ةلقلاب برعلا دنع ةفورعملا ةبعللا لبلبلاب نوديري

 ةعاونا <

 تازو نانولاف روعانو نانو : نيمسق عاصرملا قارعلا لها مسقي

 ديدحلا نم ًاضوع بشخ نم هلبن نوكي دقو :يداعلا عاصرملا وه داّدش

 نوم ًدنبم هيلع طيخلا يبصلا فلب ناب راديو :لامتسالا ردان هنكل

 طبخلا رجي ناب ضرالا ىلع هبقلي مث هفصلنم وحن دنع هيبنيو لبنلا فرط
 ةيسراف فاك( كيزاا قارعلا ماوع ناسلب ىب“ل طيخلا اذهو ٠ةعرسب هنم

 ٠ ىنعمو ىن بم ةبسراف ةلكلا او جيزلا نازو رخالا يف

 تراديا تماود اذاف بقثاهيفسقث دق يتلا ةماودلا وهف روعانلا اماو

 :هموشيخ نم توصي لجر حايصكت اوصو تحام ياتررم اهسفن ىلع

 هل روعان:عاونا ةنثالث ىلع ءاروزلا يف روعانلاو 'ىنملا اذهب حيصق لعقلاو

 فرطلا نم عاصرملا بقل هب دسي مايضوا دادس مهدنع سلف!او ٠ سلف
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 ةماودلاو عاصرملا اه

 رخ آلا فرطلا ىلا د>اواا فرطلانم بقثدق نوكي نا دعب نم دحاولا

 -سلفلا راط : نولوآي نارودلاوا ودتلا دنع سلفلا اذه طقس اذاف

 يذ * ىمب « سحوبأ ”روعانلا نم عونلا اذه ممضعب يم<و

 ٠ «توصلا
 «نيسح وبا » ذئنبح هنوعسيف « كاملا »فرط نم سلفلا ناك اذاو

 نم سلف هل ناك اذاو ٠روءانلا نم يناثلا عونلا وهو « نيثوص اذ » تيسا

 رذ بح هنومسيف كاجلا يف ر> [ سلفو ٠ ناث بقث .هئازابو دحاولا بنالا

 *هنم ثلاثلا عونلاوهو « تاوصالا ةثالث اذ» يا « سوسح ثلث وبا »

 روعانلا نوكب و ركذب قرف نودب عاصرملا ىرب اكروعانلا ريو
 نهيالا يبصلا هذختإ يذلا وه لوالاف « ايورسي وا بون » عاصرملا وا

 ٠ رسيالا يبصلا هب بعلي يذلا وه يناثلاو

 لاق ًاقورذخوا « ةَرْد+'» روعانلا نوه نومدقالا برعلا ناكو

 يس لاقو ٠ ةريذخ' اهريغصتو :فورذلا ٠ ٠٠ :مفلاب ةرذخلا:جانلا يف

 مهسيف هيدب كيس طبخب ”يبصلاهرودبإ يش :روفصمك:فورذخلا فيرعت

 : اسرف فصي سيقلا وما لاق "يود هل

 لصوم طيخب .هيفكا عباتلا * هارما ديلولا فورذكت ريرد

 : دهقلا نب دعجلا نب ريمع لاقو
 فورذخلا ةليك ”تلمن الجر * 'هتلخ يئاما ًاصخش ىرا اذاو

 ما هطسو كيس ضرف ةقوقشم ةبصقوا ديوع ؛ فورذلا : ثيللا لاقو

 ىماو « ناب ابصلا هب بعل اقيقح هل تعم 7 اذ نأ اذاف طعن لقب

00091 



 144 ةماودلاو عاصرملا

 يف عيرسلا فورذخلاو:لاق .هئعرس ةفخ سرفلا فصوب هبوب« ةرارحلا »
 بعلب( ١)ركآلاب بش لمعلو نمي نيط:فورذخلا:هريغ لاقو ٠٠٠ هيرج

 ٠ ما ١ ناييصلا هب
 يارأا وهو. وعانلا ىنعمتاهنمف ىَتش نرامم فورذخلا ءاج [ذانانلق

 وات :رارفلا مب :اهنمو 10دمن6 44116 مهع»6 ةيوسنرفلابو روهشملا

 .ىمم:اهنمو مامددنعا؛هدالمام» ةي وسن فلاب يهوءاهركذ يقايسو ةريرفلا

 ىرخا نامت دروابنمو اننا! ياةلكلا:موبلا نولوقباكوا ةبكلاوانوتلا

 ءاهركذ عضوم انه سيلو انثسب عوضوم نع انجرخل
 بعلب فورذخلا وه :نويوغللا لاق ٠ عمرإل :فورذخلا تافدارم نمو

 يقأب دقو .ًايرسس ريس راس اذا :لجرلا معمر ن٠ قتشم ودو ٠ناييصلا هب
 يرحلا مصالاو عسوتلا باب نم ةماودلا ىنعمب هلافداسم عمبجو فورذخلا

 هل ظفح "هب راقي اع "ءانعب ظفا لكل زريق يلصالا عضولا ىلع
 شودحلاوا سودحلاوا زوباحلاب ةريعبلا ةيبص هيام هعاونا نمو

 عون وهو ٠ داصوا ةثلثمنيشوا نيسوا رخالا يف ةمجعم مكب صوبنحلاوا

 هيعسي يذلا وهو ٠ موحنوا طوسبابرمت برع اذا الا روديال ةماودلانع

 ٠ بعل اذا:يبصلا شينح نم شوبنحلا يه ةبلصالا ةلكلاو 8ها0: جنرفالا

 رو قاد :نادسلا يف اىز كلا سطل ع عه دل كلا 10
 ىنممال اذهو «٠ ركلاب ًابيبش»:صصخلاو ناالاوسورعلا جاو سوماقلاك ةغالا بتكا

 نم هنوذختي مهو طز]1© ةيوسنرفلاب ىعسيام انه هب دارملاو هاندروااء حصالاو هل
 رايدو قارملا "هييص ضءب هيمو. ةيفزخ ةدام نمو! جاجزلا نموا ىوكملا نيطلا
 « لبالا » ةنس نيرسع ؤحأ لبق هاوي فوبقا رملا ناكو ٠ ةالثم فاكب «لككلا» :ماغلا

 ( برملاةفا )  ةظفللا هذه تيسونم دق مولاو ٠ ببس نازو ةيقوف ةانثم ءاتب
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 هةماودلاو عاصرملا 1

 جل ديوع يهف 6 ةماق نازو يو ل6 نييقارعلا دنع د6 ةخاشلا 9“ اما
 روحم طولا نم هقرخب هلك حلوا ىرخا ةهج يف ريدتسسمو ةهج يف
 ضبةيدحاوانا.ثاهدهوط,خبدشي وبقئديوعلاطسويفوهبلعروديريغص

 مهريءةلكلاو ٠ نينح هل 3 راد اذافط.لا لس 'رخالاو طبخل ىلع هديب
 جرخاو راد يا خ ويش ١ شي واردلا لءف لعف اذانغحي يشي خاش نم ةقتشم
 دنع ةقيقحلا ىلع ةرارخلا وا فورذخلا وه اذهو ٠ ل 0
 ٠ ةندطاو ةظفلب ةيوسنرفلاب هعما فرعيو نيمدقالا

 ريغص روحممب زوجي ربدتسم ريخص ديوع وهف ةربرغلا وا ةرارفلا !ءاو
 طاروءهااع و١ 10غ0» مساب جنرفالا دنع ىتس يذلاوهو هعبصأب دلولاهريدي

 « يقلقل جالا » مهدنع همس فورذخلا نم عون لصولا ةيبص دنعو

 . (دج ريصق دوع هرخ سو لوط دوع .هسار يف لكشلا ليوط وهو
 هار ىلع كيزلا فلي نا دعب ضرالا ىلع دئو ٠ ديدح نم لبني يبتنب
 ردي وعيف هسار لخدب هلك فل اذاو عاصرملاسار دنعنم اًثدتبم لبوطلا
 ىرخالا ديلاب فورذحلاو مدي, ديوعلا بعاللا كسيف بوقثم ميطسم
 ىلع عامرملا روديف دبوعلا اذه بقث نم انيس الح كيزلا لحب غ
 ءاوسلا ىلع هيسار دحا ىلع ةرذخلا نم عونلا اذه رادي نا نكميو .هسفن
 بلاغلا يف 6*1 ”يتلقل جاحلا 3“ نوكيو را نود سار صيصخل نودب
 ٠ ةطيسب ةماود يا اعماص اروعان

 عاصرللاب نيبءاللا تاحا

 "1مم عاسرباو 4 سرخاواتيكس١ هل ليق توصي مو حاصرألل راد اذا
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 اا ةماودلاو عاصرملا

 ركسوا لزغ'ليقءهنارودواهنكر ج زيت داك:ال ىتح اًميرس اًنارود راد اذاو
 «٠ ايلاديدشتب'عاص رم كب زن ليق<عاصرملا ىلع كيزلا فل اذاو ومنع

 10هءاام» نس 8وطوأ :ص «وبنلا يبصل 'برضاذاو 18م عمم36ج نسم هدنصتف

 ميجلاب 6 لج 9“ هبرمخ لبق هبعالم عاصرم هعاصرمب يبصلا برش اذاو

 للا تراكاذاو عنما6 ةب و فرفلاب لجلاو ةرونكملا ةيسرافلا ةثلثملا

 ديدشتب ا« مود لبق هسفن ىلع عاصرلا راد اذاو كيز لج :ليق اًميفخ
 أدب اذاو 6 تام يليق مودنلا ضرع فقو اذاو“ ؛هنمالاهم 26 واولا

 هدي ةحار ىلع بعاللا "هلمحو مودي' ذخا اذاو 6 عزن 36 لبق توللاب

 « ةنهدوا « ةشير » "هل ليق افيفخ هدجوف هلاشاذاو «'هلاغ» : لبق

 فب » « ةلبد» : ليق ًالبقث هدجو ناو «ييانهدو باشي ر:اهنوظفاب و »
 هرواجيام ىلا هامرم نم القثنم أعم ضرالا ىلع راسو مود اذاو « لوالا

 ىلعييلا اذاو ٠«نيلادلا ركب » كدكدوا يشوراجوا « ةشوراج » :هل لبق

 «يكتشي حار* :لبق ٠ "يش ىلع يوابال "ىلو لب لبنلا ىلع ردب لو ضرالا
 ٠ لبنلل ةلباقملا ةهجلا ىلع فقو اذاو 26 ”رتفاو ”نف 9« : لبق : ود اذاو

 ةنك نازو ا ةنجوا ةنش كل ذخ:نولوقي و 6كاج فقو وا سعق# :لِق

 اذاو - ٠ «1» الما اك اج تنقيب لهىرإل همرا يا 46 ةبسرافةثاثم محب

 ىسملا ةكرملا نكاسلا هبعالف عاصرم رئادلا هعاضرب بعاللا نمل

 >6 ساقوا « يناثلايف واواا دبدشتب ”سكوقوا زويب# :ليق كن “٠

 ناديملا ىا ةرادلاىف عاصرملا مالو رس الاو هبحاص بدك اج ىلع
 باصي نا ىلا كلذك ىقبيو ريفلا عيصاخ تاعرقوا تايرضل ًافده وا ًاضرغ نوكيل

 * هماقم موقيق روكذملا هجولا ىلع ناديملا ىف هبقلت "هبيصمب نيرغاللا دحا
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 ةماودلاو عاصرالا 0

 نيمدقالا دنعوا غرراتلاف عاصرملا ”ه

 .الا عاصرما نم اوفرعي مل نانوبلاو نامورأ نم نيمدقالا نا رهاظلا
 اءةمهسم» و « طورخميا » طةممو فنانويلا دنع همساو 3 زوبنحلا 3

 دنعو «فورذخوا ةعرسب راد يا » 23طههداند» و راغص طورخم ي 3

 زودحلا نال ,سقب نم شخ ةعطقوا ةشا ياد طعس نامورأ

 ةرحلا ناكو “» ًاعيرمس كرما يا» ساو و « سقيا نم مثدنع طرح

 ةماودلاوالزغما هبشي اريدتسمانيش مهرحس يف نوزخيب ماوقالا ٠ اللوه دنم
, 

 «دهدهنازو ” سدن'ر ” هنومسي ساحن نم نوك,ب الودلاوافورذحلاو

 ذنم بعللا نم عوتلا اذه اوفرع برعلا نا رهاظلاو : اوان“
 ٠ مهدت هل تافدارم دورولو ميدقلا مهرعش يف هدورول ةمدقلا رصعال

 نال ةلآقملا هذه ىلع انيثا دقو -- ٠ قبقحملا ىلع فرعي الف هعرتخم اماو

 اذه نوكب نا ىسعف: عاصرلاب بعللا نه نووقارعلا رثكي ربشلا اذه يف
 ماسارأا انيم ان ٠ مالسااو ! ملاب اعوفشم وهللا

 دك هيج

 ني قارعلا باتكو ةحاصفلا 96

 ]رو (وصصخصتمس لع لسعتمم لع مص زفيعصتلا هاج رس جوومامست ءق

 اةديرج لرد ددعلا ىلع علطا نإ يل بتكأ
 5 يف تبارف + ١ةنس ناضمر؟+يف اذه اهددع رشا

 مح ثمبأ هلاو 4 قارعلا باتكحو ةءاصنلا عوضوم ىف اهلك قارع
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 وس قارعلا باتكو ةحاصفلا

 اذه انا تيأر دقو ٠ لبق نم اوطقس اكاييف اوطقسي نا اوقلب و؛ةبانكلا

 نوكت نا تلضفوبةلاقما بلاكمل ةباجا:ثعبلا بابع ضوخا نا زجاعلا

 نيبلاكلا تاطقس عيحصت يف هتبغر نم تير الءرظنلا طحمابسفن هتلاقم

 بانك م عفا نم بلاك<كلذ يف ةباثكلا ىلا قبسي نا ينرسي ناكدقو
 اذه دعب يلماو :هعالطا عساو «هعاب لوط حا ماقم ماقملا نال ٠ ىئارعلا

 اهيف زرحاو ؛ةءافكسلا هسفن نم فرع نم الا « لمعلا اذهب ”لقتسي النأ

 مو « ء اضعفلا ييكارت هبشتال ةلاقما هذه بيكارث نا :لوقاف«عالطضالا

 ةديدج بيكارت يه لب «ءاشنالا ةّمثا دنع لوالا زارطلا نم فرعت نكت

 كا دق مهم روثكتلا نكب مو « ةيبرفملا تافلا نع ةلقنا اهئدحا«مضولا
 ءاشثنالا ةكلم زرحا الو ء انم ةفللا اع صخاو « ةيبرعلا مولعلا ةفرعم

 هلججو ميبعقلا كلا فيلأل نم اريثك رهظلسي نا هل بنكلالو . عيحصلا

 نوطقسي نيدودعملا مايالا هذه بانك نم تالاجر لازي الو « هبكارثو

 بيكارتلا كلث نم :نوداقنلا اهب دّدنام ةرثكى ع « طيلاغالا كلل يف

 ةمدخ» :هلوقءحيصفلا فيلاتلا نع لعا اهبف ةدبعبلا ةلاقأا هذهيف ةعوضوملا

 ةمدخ :لاق ىنعملا اذه حيصفلا دارا اذاو « رفغلا دادمب خيرانلا اهل اهرطسي

 هلوقو ٠ كلذ هبشا امو ادلاخ ارثا يتبأوا « ةدلذم ةمدخوا « ركشتف ركذل

 : حيصفلاو< داصرللب مهلاباتكسل نوفتي وتبفاح تاكرح نوعبلتيق . ١

 ىلع نولدتسيو وا « مهئاطخ ناظم نودصرتيو بائكلا ةباتك نورحف

 لييس فيس ةنيمتلا هلاقوا فقوب نا الا :  هلوقو اذه هبشا اموعمرياعم

 «مهلار عير حن يف هعسوغ رفتسي نا الا:لوقل نا حيصفلاو 4 مل دصرتلا
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 قارعلا باتكو ةحاصفلا 36

 حيصقلافيلاتلا نم كلذ هبشي اموا«دبتجي نا وا؛هنعاطلسا دهج دفنتسيو أ

 ٠ لوقي نا ديري < ةيصخت ىلا ةببدا نمو؛ةمشن ىلا ةمعنلا باقنتف ١ هلوقو

 : هلوقو ٠ ةينلا ءوس ىلا دصقلا نس نم وا ضرغلا ىلا صالخالا نمو
 4 ةراجحلاب -هقشرتف ةماملاو جذسلا :ةمايق هيلع موقت اهحالصا ديراول ١

 هلوقو ةراححلاب همجرل ةماملا هيلع تفاعل اهحالصا دب راول:لاقول هرمضام
 ٠« «تازاكزتلاو تالافتحالا نمزومبةيو هسمريفوهوهنودقي اوزذاو»

 اذاو ١ :هلوقو هلوم دعب «هركذ اوبحاو؛هردق اوفرع لوقي نا حيصملاو
 4 هذه مهلا ىلع نوقييف داشرلا ىلا مهنوددي "الاجر مل ظحلا حلي م
 *« ملااض يف اودام“داشراا ىلا مهتودمي الاجر م هللا 2 اذاو:هباوص

 « كلذ هبشا اموا مهئاواغ يف اوجلوا؛مهيغ يف اوردسوا؛ ملاح ىلع اوقب وا

 4 يقارملا بع شلا ردق نم طح يذلا طوقسلا اذه اوطقس :1١ هلوقو

 ردق نم طف مثرطخ قد الوا«مههاجوا مهركذ ل ام: لاقي نا عيتملاو
 مصفالا < عوجلا مآ اهلار .هيقي ةفيظو لاتبا ١ : هلوقو : ةيقارعلا ةمالا

0 

 لظ ذخ1 0: هلوقو ٠هل مطقب ام هقمر دسيف وا غلبتيف فظوتيل : لاقب نأ

 لابقالاو صلقتي علا لظ ذخا:هباوص 4 ليلق هيلع لابقالاو صلقتل اينإملا
 هنمحصفا 4 مهب قدحملا ءاقشلا اذهيف انبانكتلمجو ١ :هلوقو ٠لقي هيلع

 © مهتايجاوب نوموقي ١ :هلوقو : ءالبلاب متضخو بالكلا تقشارصخاو
 مهفيلكش هنوضونب وأ ملع بجاولاب وا بحي اب نوموقي لاقي نا هيما
 ةفللا هذه ىلع يبفقل نا تدارا م ىرحالاب و  :هلوقو ٠ كلذ هبشي اموا

  عدب نه يثو 4 ىرحالاب و ١ :لوقي نا ىلع ميصفلا مدقيال 4 ةفيرشلا
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 ادق قارماا باثكو ةحاصفلا

 بالطلا اهتطساوب لصحبو >٠:هلوقو :"1١”رصعلا اذه يف بانك ل ماوع

 وانواسوتيوا « فئاظوأا اهب نوسملا“: لاقي نا عييصفلا . 4 فلاظولا ىلع

 ا ل م

 اوطخ ٠ هلوقو“ اموات نعبلال وا« تف افاوا« توفطل: هباوصكإملا راهتا

 رام يف قبسلا بصق اوزاح:هباوص 4 يقرأا نيدايم يف ةعساو تاوطخ
 لثموا تاياغلا دعبا ىلا !ورجواكدمالا ىلع اولوتسا واكيقرلاوا ٠ الملسالا
 قارعلا باتك دقننا يذلا لجرلا كلذ باصاام نا ىلع ٠ : هلوقو اذه

 سرادم انه سيلو ”:هلوقو « ءايحالا#حنم بح لازيال متشلاو بسلا نم
 «!0مالا قالخا ببذهلو بوعشلا قر دول ىتلا ةضهانلا مالل تالكو

 ٠١ بواسالا فطلو < ىنعملا لامج ن باو « فييلأتلا اذهنم ةحاصفلا نبا

 ٠ صلقل يف ةيبرعلا لظو هباوص + صلقل يف ةيبرعلا ٍلعو > :هلوقو
 4 يلدللا ١ هلامعساك «اهنم ريثك يف طقس دقف تادرفملا اماو اذه

 مالقالا ةلامح نم

 ام يندتأاو رخاتاا ٠ : نواوقي مثدحن كاف « ةيرعلا راطقالايف

 ثكهبف طقاسلاو فورعم الو نودمريغردصملا اذدو

 ادا > هل وتك و . ةلاقملا بحاص

 ا ةمماع اهم 07

 ل ةحلصإاممل ركذإو البد تواجإلا فطاو

 5 نا ىلع ءاهدسم ديوا اهماقم موقي افرح

 اماو: طويلا لا
 :نودلخ نبالاقو ازا

 نيدلوملا عاصوا نم ىف

 ابو ةحرطلا ( ةب
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 قارعلا باتكو ةحاصفلا كك

 ف مزاب انهو ٠مهتفل يف ناشلا لو اهيف برعلا مهذلقي اذالف ٠ كارثالا
 « مهدنع حبحص ةيبرعلا ظافلالا يف هلاثماو اذه كارلالا فرصت نا لوقن'

 ةبي رعلا ريغلا ظافلالا يف برعلافرصت لثم وهوعهب مهنخاننا بجي الف
 2« نوبلقيف « اهلاعلسا ىلا نورطضي < كلذك نولازي الو > اوناكي تلا

 نوكليامبف ك الملا فرصتاهيف نوفرصليو«نوصقنب و؛نودي زب و'نولدبيو
 هيفي حبصف ريغ و عيضاوم 3 ىلع ًاعوضوم هعمج لثمو ٠«

 اذه ماهق اف « لوقب نا لئاق برو >:هلوق اهنمف ةب وحلا تاطقسلا اما

 كةيوغل :  هلوق اهنمو ٠هل ىنعم ال انه فرحلا
 ىلا نيتلاقملا كيل هباوص « نيلاقأا كلل ارشنب م > هلوقو 0 ةيوحن
 ٠ كلذ ريغ

 تمهوش  ةيوفللا طالغالا ينمي وهو: هلوق لثمن ةبوونمملا ماهوالا اما
 نم يه امو «4» ةياغال لا ةغللا < مهراكمفا نم تطحو مهلالاقم نساحم

 «ررتلاوا « دمتمملا » نايحالا ضءبيىف اولاق ول من ٠ كارثالا مالك نم سيل اذه لكف
 .الا نا اب نكل ٠ حصفا ةماكلا تناكل٠ ٠ ىحسرلا نم "الدب
 ءاداد# قفوللا لاو ٠ داتمملا حيصفلا ةلزخم لزئام ىلع ىرجلا قفوالاف

 لا ةذالا ىف مهفرص: ىف اوفرسا دق كارتالا نا من ٠١
 ٠ كلذ ىف مهلاش ىف اوكرتباو اذه ىف اوعبتولف ءاوباصا دق نايحالا

 وا هباوص < ةبوحن ما تن

 ع عوعما ا هاوس ىا ةيوتلاى مم وهو هجو بتاكلا لوقا « 09

 نيوارد شعب ىف ركذ دقو ركاذي نا نم ربشا عيضاوم ىلع عوضوم عج «*»
 ( برعلا ةف') + همم عئامال ىسايق هلا نع الف ةفللا

 نا : دشي بتاكلا لوق و "هياغلا ىلا لصوتي مل ةلآألا تءاس اذا نكل «.0
 و اهيلامع ظافلالا دخت. مل اذا ناسنالا

 (برماا تهل ١ ا ركف دال رهظام ىلع كاذك صالاو ٠ مراكفا نم
 .ساحم هوش ”هفألا ىلع هعالطا طب .هلاقم
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 اللي قارعلا باتكو ةحاصفلا

 مزلبالءهنفل ةطقاس حبصي نمف ركنلا اهكردمن وكب يتلا ةبرظنلا مولعلا
 لخدال ةيوغللا لئاسملاو ةنونبيلا هذه ىلع اهو هركف ًطقاس نوكب نا

 انناوخا ءالؤؤهو هطاطحناو« هيقرو؛هنوقو«لقعلا فعض يفو«لقعلا يف امل

 طلغي نا قوف هلغلب قطني نا مهنم ريغك كلهالءاندالب ريغ يف نولعلملا

 نولوقي اك مث راكفا تقرث دقو ةفرعلاو ملا نم بناج ىلع مهنا عم اهيف

 توعبتتيف > :نيبوغللاو باتكلانم ء احصفلا دب ري وهو «هلوق لثمو

 تاكرح رح عبتت نا نحن نحن لمن دقو  داصرلاب مل نوفقيو انيفاعص تاكرح

 لاجر ةفيظو لب دقنلا ءاماع ةفيظو وه الو ءاوصفلا ناش نم سيل سانا

 ١« ناطلسلا يفظومو ةطرشلاو طبضلا
 نيمقلااهلامحو ةغللا ءاملع ضهنتسي وهو هتلاقم رخآيف ءاج دقو اذه

 نا ىلع اهب نيللا ريغو ةغللا رارساب انم نيلهاجلا نوربجيبو ١ :هلوق اهيلع

 اذه ىلا نكري ءاحصفلا ةغل يف اريصب فرعا الانا < ريرحتلا ةلواط اوكرتي

 كرتبف هسفن بلاكلا فصني نا ىسف "؟» طوافملا فيعضلا فبلاثلا

 فزع نما هللا حرت ملوق ةعفانلا راث"آلايف ناف لاق اك ري رمنلا < ةلواط >

 ردص ةعسو قالخا م ىلع انلد كلذ لعف اذاف :هروط دعتي مو هردق

 ءاشنالا ةكسام زرحب نا كلذ دمب هل م :دقنلا يف ًاضرو قعلل بحو

 وي نول رهو ًاريدقت بتاكلا مالك ىف نكل .”هحيحص ”ءظحاللا هذه عاد

 (برعلا ةهفا) ٠ ريبعتلاو مالكلا قايس هيضتقي اك مهمالفا جانو مهئارابعىف انيبفاحص

 « ةلواط » ةلك بئاكلا لدباولا من ةرايملا هذه ىف ذقانملا ءاريام ىرثال انلا «ءد

 ٠فيلأتلا فدضو طلغلانم ًايلاخ ًايبرعهمالك ناكل اهوحتوا رطقو! بتاكموا ةدضنمب

 ىلختلا ىلع اهب نيململا ريغو "هفالا رارسإب انم نيلهاجلا نوربجيو »:الثم لاق ولو اذه

 ( برملاةفل ) ٠ نيمدقالا برملا مالك ىلا برقا ناكذ ”هبانكلا نم
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 اة4

 اناو رصعلا باتك ءاش اذا هب رخافاو ةباتكلا تسد يف ميرتيف يرصصلا

 يرو 0 ١ ىف دورات
 م ةفسلا يف ام ءانا ا“

 لمع طومبتمم لكرصم ةسطفمنتمس يعم مماهستعمم#
 تراط » نولوقي و :ةنبفسلا نم ريطت « ةيظش : ( ةصاختالا ): ١

 - ةيظشوا ةحول يا : « ةصاخنا

 هيف أبخي أمم وهو ٠ةمثرلا تحل لابرغ نازو : (رادنبلا):؟
 ٠ هبشا امو ؛ حالسلاو ةينالاو رفصلا

 ىلع ةروهسم ةبشخ وه« نيبريغ اف ءابلا فب .(رادييلا . ١
 طسولا نم ًاريبك ابق ةبوقثم «رخاولا يبا ”ريخلا تسج راوس لولع
 ٠ بذهلل لب> هيف لخدي

 ينو. ايلا ناكساوةلمهلل ةددشملا ءارلاو ءانلاركب ©( كيرتلاز : 0

 «تيمردلا» تحل وكت يتلاةنيفسلا ةحول «تيكس نازو :فاكرخآلا
 ٠ هبشا امو ابلاو ةليهملا نكست كيرتلاو

 ىلع مدع عمجيو :نريسلا رثكو ميجلا تفي .( تسجلا ): :
 ىلع اهافرط مضوي ٠ةنيفسلا تاعبر لصفت ضراوع ثالث .« توسج»
 ٠ ىلعالا نم ةنيفسلا يبنج
 ٠فواععلاب ةرودسملا ةنيفسلاحاوا' عومجم وه (٠ ةنيفسلا دسج (
 ءاه اهدمإ فاقأاو نونلا ناكساو ماللاو ميجلا رسكب (٠ ةقنللا 0:

 كلذ و: اه خ ييوةتفسلا مدقميف اهطبشتو فوطعلا ممحل ةسوقم ةبشخ
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 ه4 ةتيفسلا ىف ام ءامسا

 ٠ لاو ةليمملا يف
 يف ةرقنلا يمه هةنك نازو ميما دبدشتو ميجلا مت! .( ةمجلا

 رودلا هي ةعولبلا ماقم موقلو؟رخوما ىلب ام لقدلا دنع نوكل ةنبفسلا

 نم مهغارف دعب م اهيف نوحالللا هعمجيف مام ةنيفسلا تحشر اذا كلذو

 ٠ ليلاو ةليمملا فيس ةمجلا نوكلام رثكاو :اهنوحزني ةيرورضلا لافشالا

 كيسدلا عضولا بكرلا ةمج-- ” ٠ صصخملا يف لاق -قويصف ةبب رع يهو

 .ى,انع عحارأا ءاما هيف عمتجي

 ءايلا ناكساو مما حلفو ءارلا ناكساو لادلا مشب :( تبمردلا ): 4
 ىلع ةدود.م .ارتميتنس ٠+ اهضرع مثل, ةحول :ةلب وط ءال اهدعب ةيتحلا ةانثما

 كوكو ةيشاحلا لخاد يلب اء اهلك اش امو او ةليملا يبنج ل

 0 ةرطرلا لفمأي
 ايف لخدي « سلفلا »يف ةرقن :ةباكح نازو ٠ ( ةياودلا ) : ٠

 ٠ لفسالا لقدلا سار

 ركب رخلاو٠ ( ريلا ةمإروكطسولا ةعبروءردصلا ةعبر ) 00

 ةنيفسلان م ةروكّذلا عضاوملا يف نوكنل ةحسف ةعيرلاو رخاولا وهو ءاحل
 " توسجلا » ىلعا نم اهلصاوف نوكتو

 ءردصلاو رخاوأ يلب امم ةنيفلا ملعس هلع نازو : ( ةمقراا )3: ٠
 ردكم مالا يناثلا ميمو ءارلا ركب ٠ ( نيمامرلا ) : +٠

 لابحلا اهب دشت تانامرلاكًاههضو لدا :داتوالكاهرخ“ومو ةنيفسسلا

 ٠ ةنامر اهتدحاو
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 ةئيقسلا ىف ام ءامسأ 7

 لادلا نوكسو ءابلا حلفو ةمجعلا ءازلارسكب ٠ ( ةردبزلا ) 1

 ٠ يفورقلاو دمكلاو ةدارطلاو ليلاو ةليهلا ةيشاح: ءاه اهدمب ءارلا أو
 لابشلا راوس ةبشخبة روع ةبشخ ةفرغنازو : « ةبغزلا ) 6

 عمل, اهيفرط نم « ةحرسم » ةلام ةدنطلا لكشب يمثو قوف نم طسولا نم
 . (رتميتتس +0 ءاهز طسوا!نماهعاف؛راوأرامبتتس ١+ وحن اهوط

 ةشرملادنع نانوكل ناتنامر :نوكسف ركب : ( تاببسلا 5:١

 نكي مل ناو تابيسلا دجول دقو ىننما اهب داري ةعومجم ةظفالاو بنجلا يف
 0 امر ىهست ةشرع ةنيفسلا يف

 يذلا توسجلا دحا وه.ءاطلا ديدشتب : ( لاطبلا راوس )

 < ةلاطبلا نم همسا قعسشا دقو رخؤرلا يلب ام لابشلا راوس ءارو نوكي
 «هيلا عابشإلا ذل

 وهو :لقدلا اهب دشي يلا ةضراملاوه٠ 6 لايشلا راوس ) :
 - اضيا توسجلا دحا

 يبنج لوط ىلع تادودباشخا :روشقنازو ٠ « رويسلا ) ل
 ٠ ريقلاب ةبلطملا ةنيفسلاب تاصوصخمم يو اهنطاب نم ةنيفسلا

 ام انف ةمهعلا تويشلا عنب ٠ ( نانيشلا 2 ١ باشخا :هيف

 رصقل دقو تامرفلا نيب عضول ٠تيمردلا لفسا ةئيفسلا يبنج يف ايانحلاك
 ٠ هسشا اموإيلاو ةلبملا يف نوكي نامايشااو ٠ فوطعلا نع

 ةلوصوم «٠ ةحرسم » لام ةبش+> «ريغصللاب ٠ ( قيديصلا ) : 1١

 ٠ تييقلاو'بلكلا نيب يهف بلكلاب
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 "7 ةئيفسلا ىف ام ءامسا

 لواوطسولانم ةلبهملا لوطىللع ةدودمم ةبشخ ٠ ( قباطلا ) :”

 سان نينا او فول تا بن ارح

 ٠ قياط بلل سيلو فوطعلاب روما
 يس يهو«لفسالا نم لقدلا اهب طب ري ةشخ ٠ ( دبعلا ) : 5+

 + ةنيفسلا ردص ىلب ام راوساا بنج

 بنجي هلو دبعلا دنع لقدلا كاست ةيشخ ٠ ( نارعلا ) :

 + رختوملا ىلب ام لقدلا
 «شارعوتاشرع» ىلع مهدنع عمجلو ةلغ نازو ٠ « ةشرعلا م

 نمةم شيرعلا ٠ 0٠:نب رجا عمجسيف لاق شيرعلانم ةقئسشم ةظفللاو

 بكحرما يف « ةراّلا» ماقم موقت يو .دا« شرع عمجلاو ماثو بشخ

 ٠ ليلاو ةليمملا فصو دنع اهفصو مدقت دقو يرانجلا

 ةحاسيف ةدودملا باشخالا :فوفص نازو ٠ « فوطعلا ) :

 ٠ فطع اهدحاو اهنطاب نم لاو ةليهل

 نط يف ةنبفسلا ردص يف ةدودمم ةبشخ ٠ ©« برقعلا ) : 0

 ٠ ليما ةبشخ لياقث اهطسو

 ٠|يلاوةليملا الخام ةنيفس لك ردص نمىلعالا فرطلاوه 0 0

 لقسالا نم ٠ ةرماكلا ه دنع«ةنيفسلايف ًاأفع- ( .بارغلا ) :
 ٠ هضورع م

 عون « تامرف » ىلع مهدنع عمجمو : ةفرغ نازو ٠ ( ةمرفلا ) ٠"

 ةةئيفسلا ىنبتام لواو ىلعالا بنجلا فرط ىلا دنت فوطعلا بشخ نم
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 ةئيفسلا ىف ام ءامما كل

 عبسوا سمخ امهنم لك يفو إبلاو ةلبهملاب تاصيصخ تامرفلاو :اهيلع ىنبت

 ٠ راوسلاو تسلا تحن ليلاو ةليملا نم ةمرفلا لحبو تامرف
 عضو ةبشخ .ركلا ىلا هيف لاما كيرحلاب ٠ ( ىلفلا

 ٠ لفسالا نم لقدلا فرط تحت
 .ةمترلا ف دارمرخ'وماوهريخلاو ةنكنازو ( ريخلا ةنفوءردصلاةنف ) *

 ةالام انف ةحوتفملا ءابلا ديدشتو فاقلا مشب ٠ « تييفلا ) : +

 «امههبشا امو لاو يملا نم ىلعالا فرطلا وه:ةلبوط ءاث رخالا يفو هيف
 يبننج يف نوكت تانامرلكت ابشخ عبرا٠ « مثوقلا ) :

 حلفب دوعلاو ٠ « دوملامئاق  ىهبست نييلوالا نيتنامرلا نرم لكو ةشرعلا
 * تريب ريغ احتف نريملا

 يس نوكل باشخا :واولا نوكسو فاقلا مغب :( نوقلا ) : ٠
 .لبلاو ةليمملا يف نالبسشلا لثم ريقلاب ةيلطملا ةنيفلا

 ىلبام يا؛ىلفسلا ةتنكلا ةبشا> :ناديع نازو ٠ ( ناطيقلا ):

 ٠ ١ طبخلا لثم اهب ةقوصلم ةبشخوا هال
 ةبشخ كيلاوملا ارم ضعبلاو :سوباك نازو (٠ توفاكتلا ) :

 ظفحت « لفسالا للا فرطدنع ءاملا ىلب 1ةنبفسلا ردص يف نوكل ةمضن

 ليلاو ةلبملا ةيس نوكل توفاكلاو -"ىش اهمدص اذا لاخلا نم ةنينلا

 1 طقف ةريكلا ةدارطلاو

 ٠ هرخوموإبلا ردص يفنوكب عدفماك 'يشرملا ناك.-اب«ةماكسلا )+
 بايثلاو“ مامطلا فأي .ءامسلا هاجن يذلا < ىلعالا اهبجو نم اهباب حلفب
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 3 ةئيفسلا ىفام .”امعأ

 ٠ لصالا ةيلاطيا ككاو هبشا امو
 ةيؤتم تايتخا ارلا عنو واولا فتراكساب (٠ ةرواكلا ) : 5

 ٠ ةنبفسلا بنج ىلب. ام لقدلا راوس يفرطب ةرومسع

 .ًرتميتس ١+ هلوط غلبي راوسلاب ةيغرلا رعسي راهص(ةب واكلا)+ ٠

 وحن اهنم دحاولا لوط ريماسم ةيواك اهئ داو ٠6 تايواكلا ):

 باشخاللا نم هبشا امو ةليهملا دسجو ليما باشخا اهب رعست ارتميلنس ٠

 ٠ ةنيفالا يف ةمذفلا

 ٠١ اهظلو ارتمبتتس ٠ اهوط غايب ةبشخ وه ( بلكتلا ) 65

 ينج نع نيجراخ اهافرط دتمبو ٠ ىلعالاةنيفسلا ردص ضرتعت ءارتميلنس

 رجنالا لبجو طاب رلا لبحهب دشي نا هتدئافو رتميتس ٠١ بارق ةنيفدلا

 ٠ شوجلا لبحو
 ةيشاحلا يلب ام ةنبفسلا يبنج لوط ىلع ةدودمم ةحول(ةحنكلا) +

 ا ءاهز 6-00 هامل هان ياجراخلا نم «ةردبزلا» 0

 غارفلا يمثو « شباك اهدحاو ٠ حافف مشب ١6 شباوكسلا 96 : "+

 ٠ اهطسو نم ةنيفلا نطاب يف نيفطعلا نب دوجوملا

 يناكسالالاقحيصف يب رع وهوكةنيفسلارخوم 6 لثوكللا 6 : نه
 جمالا ىلع وه ةنيفسلا نرم لثوكلاو ةنيفسلا ينعي « اهينذ لئوكلا »
 نم برعم وهو لاقثالاو لامحالا هيف ىتلل اهرخاوم نم بيرق نطوم
 ١١« طدمكاكاتح نه ةينانويلا

 ١١< اهلئوكي ( سدنال ىا ) سودنال لس اهلئوجمإ سودل » : موتلثما نمو «
 نوظفليو:نيدلاو واولا ناكساو ةددعملا لادلا مو ماللا حتفب ©« سودل » نوظفليو
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 ةئيفسلا ىف ام ءامسأ 4

 .رط نم لك ف نوكن ةبشخ :دربم نازو :26خورملا# : 3

 هدناستل لابشلا (هنيب لصفبب هيدملح لوط ىلع " لقدلا يا » لايشلا راوس

 5 ةايفسلا نم تاج 2 لام اذا اهادحا

 ذ دقو«هبشا امو مللاو ةليهلا يف قباطلا ةبشخ دك ةئمسملا وج ها

 غي نوكت تابشخ عبرا نيشلا ديدشتب ١96 تاياشملا 96 : 2
 تيدا ةدود منانركلا اهنم ناتثثا -- ةمجلا بشخ اهياع ىنبب -

 نانوكست ناب رخالا نائب حلاو قوف نم لاطبلا راوس ىلا لايشلا راوس
 ٠ فوطعلا بشخ ىلع تحل نمنيل دود

 تملا ةميرم ةبشخ مال رخآلا يفو «1لا نوكسووبما ركب «لإملا# 5
 نمةدود# ًارتمثاس ١ هوحل اهواعو ارتميعتس؟ ٠بارق اهضرع غلبب ةلاطتساب
 رخاوم فرط نم كلذاكو ٠ 1! يببامقباطلا ىلا ىلعالا ةنيفسلاردص فرط
 ٠ طقف ينورقلاو 0 رطلاو )ياو ةليهملا يف ليماو ٠ ةنبفسلا

 ءاملا ركب# فيدهلا

 رخاوم فرط دنع نوكي يش ريغصتلاب :ءافر خالا ينو ءا . ايلا ناكساو هيف ل

 رهرءاش لوق هنمو :ردصلا يف قيدينصلا لثم ىلعالا ةنيفسلا

 : يعازجلا يا“ يبعزحلا

 | ركب ءاهلثوجيا»
 ١ حتفو٠هيف الامم

 جا جتقو ءابلا ناتمو نينه اريك ة
 ء سعال ىمعق ىلا تال ءافلاو ءاهمأ ةنكاسمال اهدعب

 هئم اهلها فيصلي الو عا هديب نم الثم بري ًاعصوم حلصال كرئاو
 بذج اذا حاللا نال كلذو ٠ ًافسع

 بهم ناكو هابا مه
 5 الام ىلا لوؤي
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 م ةيبرعلا ةغالا بادآ حران باتك دهن

 اهيفرط ىصقا ىلا ةنوحشم اهنا كإذب ديري * « يتيناع اهفيدحل هلمحا »

 عمجت ةبشخ : داص رخالا يفو ممملاو الا مضي ٠6 صمهلا الي : ١

 ىلبجألا ظاك تايرايقلا يف مدقملاو رختوملا دنع فوطعلا
 ٍ ا 2

 6 ةيبرعل' ةفللا باد | خي راث بانك نم يناثلا ءزجلا دقن 9«

 لالحلا بحاض ناديز يدنفا يجرم
 اك عيس عمسسس ةعدامد هن انمودتعكلودعد نيود ممهعومنعع لهصح

 8"1نع. لع اج اذا, لع له !دصهانع هعدطع لع 31: (ةةمدوعم 2عالشس

 ةيبرعلا لوصاو هيوذللاو ةيودنلاهطالغا ٠ ؟

 لالهلا بحاص ءاشنا نا « 444 -- ؟٠50:1 قبس ام يفانبب دق

 دري هنا الا ديقمت الو هبف فاكتلال هنيعم نم قفدل قفدني لوس سلس
 اذه يف ءاج امبو :ةصاخلاب اهنم ةماعلاب رجا يبه يتلا ظافلالا ضعب هيف

 انهيندقو +٠١ ٠ كيهان لاا 60/16/6465 هك صيف هلوق ءزجلا

 ٠ ةيلئاملاملاوحاو ةحنصلا كلل رخ حنيف هلوقو 01:1 طلفلا اذه ىلع

 ٠ حصفاو داجال ةيتيبلا لاق ولو

 ٠ نانويلل ٠ ٠ «تبلحلدق مولعلاو اوئواج مهنكلو ١١ ص يف لاقو

 ٠ دوصقملاب ىفوا تناك تمجتسا لاق ولو ءانه تبلت ىنعم الو

 ةرييكةعامج « نبرينق ةسردمن ميكا » اهمج لو * ١ ص يف لاقو

 ٠ اهيف جرخل وا اهنم جرخ لاقب نا ممصالاو :نايرسلا نم

 : لاقي نا قفوالاو يراوجو بلاور مهضعبل اولعجو 7 ص فو

 ٠ قاقتشالاو ةغللا فيس هجو يراوجلا هلوقل ناكناو :تايارجو

 فيغللا ىنمم الو «اذك»٠تابالماو لئالفلاب ففخت ١ ص ينو
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 ةئيرعلا ةغالا بادآ خعرران باتك دقن 32

 انهلوقي نا ديري هنامرج الو .ريغال فخلا سبل مهددع ففخلا نال انه
 ىنعملا اذهب مثدنع درت ل ففختو.اهنم فشلا وا بابثلا نم فيلا سبل

 اهشرفتاعاقب؛ لامر! اه رفو براضملا لدّدساو ٠ : ةحفصلا كلت يف لاقو

 ةهدرلا ىنعبب ةعاقلا لاعلسا نرءبانكلا رثكا دقو «٠داتلاو طسبلا

 ةعامجنا الا ءاهلاعتسا نم ساب الو ٠حيصفلا نم ال دلوملا نم يثو وهبلاو

 يفت درو دقو نيقح ريغ .مهف ٠ ةماعل ىلا اهوبفو اهوركنا نيحصفلملا نم

 هراديف ناككلاق يوحناب فورعملا ينارحلا دعسا نب دمحم فيرشلا مالك

 اهيف ةجحرم ةفيطل ةعاق يكاك_ىلا راد لباقث يتلا ةبازنخ نبا رادايف يا »
 ها.« ماوملاو تارشحلا عاونا ٠

 -٠تناكو : مصالاو : ٠تاظع يل كتايح يف تنكو : 45 ص يفو

 ت”راكذاو - ضرالا يف هلاوجت ين عصالاو ضرالا هلاوجت يف ه4 ص ينو

 ةيعامتجالا ةئيمللايف رمشلا ريثأل هه صيفو - :ليوأل ىلع لوالا زوجب
 ةئييملا نوامعلسي مهنا اك ٠ ةفلالا وا يناسنالا وا يرسشبلا مملجملا ىنعب

 عضولا ثيدحلا دلوملا نم كلذ لكو ةبعمجلا وا ةعامجلا وا ةنحللا ىنعم

 نولوقب مهناك اهبكارثو ظافلالا كيس كارثالا فرسصت نمو

 كلذو « ئيسرادالاوا يصخلا لالقتلسالا » ىنعب « ةيراقخلا »

 كيس رخلا نانالا فاصوا نم وه رايتخالا ترا ىلا نوبهذي مهنا

 درجت ةيصخشلا هلاعاب فرصتي تيسذلا لجرلا كلذ راتذلا نوكبف :هلمع

 تاكرادتلا» نولوقي و ٠ ”يرادالاوا يصخحتلا لالقتسالا ىنعمهنمو ٠هرابتخا
 يل

 اكو ةئبمللاوا ةب رك سعلا تازيهجتلا اهب نوديري مهو ًالثم « ةيركسعلا
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 7 ةيبرعلا ةغللا بادآ مرات باتك دقن

 اوجرخا فيك ينالو -- ١ ىرد رغ ىلع انلفايفمهفرصتو مهعاضوا نمكلذ
 باب ضم نوكب نا لا ةنجلاوا ةعامجلا وا عمتجما ىلا ةئبملا ةظفل ىف

 ةئبه نم مل دبالف اوعملجا اذا سأنلا نا كلذو ظافلالاب بحرأا عسونلا

 ةئبح 'هلو الا عامتجالا نوكيأل اك عامتجالل ةمزالم ةئبملاف هيلع نونوكب

 نمموقوطقف نبدلولا برعأ نع لب ىدق حبصفيإ رعنع ممل وهف لكى عو
 دوجودنع اهيسالو انئغل يف مهفرصت نع ىنغيف نحنو كارث الااوطلاخوا كارثالا

 دئئاعلاولصأ ىلا ةراثالا فيعضااو كبكرلا اذه مهعضول ةقباس اهانعم ظافلا

 ىلعو م,تااجم رودص يف « رعشلا يا» مودكو » : ةئفصلا كلت يفو هيلا

 تارظنملا ىنعب تارظنلللا درل لو «٠ باوبالاو تارظنتسملاو بابقلا

 اوزاحنا حصالاو ةيولعلا ةعيشلل اوزاحْلا ترورخ او : 20 ص ضو
 ٠ ةيوا ثلا ىلا

 ا رة هو ب

 *رئاشعوا رس رساوأ ثوبي ةدع م صفالاو تالئاع ةدعو ؟خ ص يفو -

 ىلع ارصاق ياملا رصعل ١/ يف ناك « بدالا يا » هنا: ١65 ص يفو

 ترركندقو لقنلا ىلع روصقمحصفالاو :ماوعلا ريبعت نم اذهو لقنلا

 هلو : 178 ص فو - ٠ ةديدع ارارم هئافلؤمو هباكح هي ةظفالا

 وهو ةظفالا كلت لمعتسيام اريذكو :ةمهم ديري وهو ةماه ىرخا بتك

 دقو ٠ جرحلا جيرخللا باب نمالا ةيب رعلا يف احل هجو الو :هذه اهب ديري

 ٠ ىصحتال اًرارم هلامائومو اذه هباتك يف ترك
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 ةيبرعلا ةغالا بادآ خعرران باتك دقن “م4

 هلوقل ناكناو :تاقث حصفالاو « ةقث اهباصعاو ص فو

 ناك, 1؟صيفو ةقثلا نم ةدحاولاةلزنملا يف عيمجلا لب زنثرابلعابيحصدجو
 اهالكو : ةيفدلا .كلت يفو -مواعلا نم حصالاو :مولملا يف علضنلا ريثك

 عوشلخب ىلع بضغ ١ ص يننو :دوجوم حصفالاو :نادوجوم

 ٠ هلام لع ضبقوانه لاقينا حصفالاو ٠ نب رحب ا ىلا هافنوهلام ضبقو ببدطلا

 ٠ * ارعشلاوا ءابدالا ىلع دقنلل يدصنلارصلقي مل : "65 ص يفو

 ؟ 0 صويفو .٠ رعشلاوا ءابدالا دقنل يدصتلا ىلعر صلقي ل صالاو

 ٠ ةوامس ةيداب يف ؟ 5 ص يفو -- ةبورعلا يف حصالاو ةبورعلاب قيرع
 ىلع الا اهتع عطقنيال فيرعللاو في رعللا لاب ةوامسلا ةيداب يف حصالاو

 ٠ ةرصبلاو ةللاو لصوملا يف ؛ةرصب ؛ةلح«لصوم نولوقي مهناف كرتلا ةغل
 تا اهرمش اولح صالاو رث رن ىلا اهرعش اولحو » : ؟ 60 صيفو

 ءريما رعاش وهف ٠ ٠ ٠ ءالعلا يبا نب ثرحلا سارف وبا وه : "64 ص يفو

 حصفالاو ٠ نناوةعقمق هظافلا فو: ؟ ه# صيفو -- .«وهفهفذحوصالاو

 ٠ ةمقعقلا قفاوبال نينالا نال نينطو ةعقعقوا ةعحججو ةعقعق

 ةيسردلل ةقيرطلاب كدنر»# كبسالك ةلكب رع 517 ص ينو
 ةعبرالايف رظنب و":؟70 صيفو - ١ ىجبصفلا ةقيرطلاننولوقب برعلاو

 ةفرو عمج اهنال قررا 0 عب رالا يب مصالاو«قاروالا ةسمالاو

 - مضلل مهاباو جال شلل مانأأو 3 م افو - ةطو رو

 اذهب اوملها حصالاو نفل 5 ع برعلا نا رهظي 5١*: ص فو

 ٠ هرمال هب تهل ٠ هرماب هل رتها:لاقب هنال نفلا
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 0 داقتنالاو ةقراشملا باب

 حيحمصلا »ينامحل فيلا بائكلا اذهنا لبق دقو«:*15 ص يف لاقو

 بحاص ميدنلا نبا لوقف ينا نهب ةنبا اها يمت برعلا:انلق «اها
 ادونج براح:؟ 44 ص يفو - هيلع رابغال ينال فيلاث تسرهفلا

 ةهفصلا كلل يفو .نينانتلا نمجالاو .«نينتلا نم ىرخاو فحالسلا نم 0

 ٠ الئاه مصالاو ٠ لئاه اناويح ةرم زراب هناو

 جصالاو ”لبمتلا نف نع برعلا دعاقل يف ببسلا لعاو* «٠ ص ينو
 ممصالاو ٠ عتارملا ىلع ةعقاوأا كلذ نواثي :ةحفصلا كلل فو ٠٠ ١دعقل نع

 64 برعلا ةغل عجار » ةيب رعلا يف عارلل هجوال نال ٠ حراسملا

 - نونفةدعيف حصالاونونف ةدع بالطلا هيلع لغلشي +٠" صيفو

 يفو - ٠ ظافلالا طبضبحص !او ١ ظافلالا طبضيفا اوافتشا © ٠ غ ص يفو

 ثكو٠ كلذل حصالاو كلذ ىلا قفوو“ ١ص

 م15 صيفو--٠ كي

 0 نر و ةيناطي رب' اةفحتلا يفواةيناطيربل ريلا فحللا راد

 لاكلاو ةمصعلا هل نم ناحبسف . ةإممالا تو ماركا ابان ًازتجا دقو
 هيو

 نا ا
 ىراخيلا ءايح باتك ١

 نافرعلا ةميطت ميط ٠ماثلا قشمد ءاملع لضافا نم ٠ ىمسافإا نيدلا لاج خيشلا هفلؤم

 فصن هنو اديص ىف 5 نْولا عطقب © هن'حفص ددعو كلش
 عسيمج بتكي نا ” . بيوبتلاو بينرتلا عيدب « قيسنتلا نسح باتك

 نيمدقا نم لاجرلا ريهاشم محارأ فياأت اودارا اذا ءطملا اذه ىلع باتكلا
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 هدواج امو قارعلا ف ربشلا عئاقو عرات 1005

 هسوق ىف عزانال قبي مل ىتح ىراذبلا ىف لبقام لك فاوملا عج دقو.نيثدحمو

 ولخت داكن الف .هتلاحفص ىف عبطلا طالغا نم ريثك عوقول فسأن اننا الا.عزنم
 ىفو . ذخاو حسالاو . همكحلا دخاو : » ص ىف كالذ لاثم . 'ةحفص اهنم

 ءالتوهو : اهيفو . نبا نم فلالا فذح حيحصلاو صاعلا نبا ورمع مس ص
 اطخو حصالاو .ىارلا اطخو ف.هضلا فءض ىلع ؛صيفو. ءالؤهو :حصالاو

 ... لاحاو حيصقلا روهشملاو.لاجرلا تاقيط ىلا كلذ نييك كاحاو :اهيفو٠ ىأرلا

 ريش: حصالاو ءدابخانم ( ةزمبلا ىلع ”ةحتف مسرو ”ىث ىلعه ص ىف ٠» ىلع
 8 ص ىقو.أدبم حصالاو ثيدحلا هبلط ءدبم اهيفو ( ةزمهملا تحل نيترسكب )

 ا ماشلا تاخد حصقالاو.ماشلا ىلا تاخد

 . ريغ ال ةعبطملا نم هلا ىلع لدي امم هيف 7 نيو دراوةزمهلا

 دوو لادم او

 مسدو: :هاقنر# حصالاو ءءاققر نا

 وورد 23 ياناس

 نيماسم سور نيرجاهم مودق٠
 نيس اوةئاملازواجم ,مهددعو نيملسملا سورلا 0 انتر ضاح مدق 2 5

 برعاا 1 سعا بام 6

 ءاب زي زءلادبع ريمالا ىلا ًادفو ريفضلا ةليبق سيئر طيوص نب دومح دئوا
 هتبارت<#نوكينا ًاءااطو هاياايضرتم دايجلا للا نم ًارفاو ًاددعءادهاو ديشرلا
 هلماوال ًاداقثم ريمالا ةريضحلا هسفنب عارذ وبا بهذو . ءماوال ًاعضاخ
 !مهل نيدضاخا عي العاش# ب را 'ءأ ما نيب ًامادقاشتالانوكينا ىسعف .هرجاوزر

 باختالاو رئاثملا 5+

 الا نم ةيقربلا ءامنالا تدرو ةهينارعالا لثا قل! ناخدأ ةيالولاريخم

 كلذو بيرقتلا باب نم اهددعو لئاقلا هذه ءامسا ضع كنودو باختالا ىف

 , طقث دادغب ةيالو ىف

 ةنشأ 4

 5 م

9 3 

2 0 
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 "أ هرواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو خرا

 2: 8 ناموقلاو

 + عك 0 جئاصلاو

 وع وعومم عوسجلا

 .ًارطخ مظعااهممو ًارطخو ًاناش هذه نوداهنم رئاشملاو لئابقلاءذه ريغ
 ةميسلاو ناعدفلا 4" ٠

 ةرسضح ىلا ًادفو اندقوا دقو ةزنع نم ناتميظع ناتايبق ”هعيسلاو ناعدفلا

 ةراشا ىئدال ناندعتسم امهءا هل انيدنو امهمعاط هل ارهظتل ديشرلا نبا ريمالا

 ءبرقتلا اذه نم لمالاو . ميركلا دقولاب ريهالا بحر دقو . هنه ودب
 بئرآلا نيغ ىف رملك ”«

 ”هساثر تحت قارعاا ىلا لصوملا نم اهلجرو اهلي رمش رئاشع تفحز

 . دادغب ىرغ نم نيموب :هفاسم ىبع بنرالا نبع اولزنو كب ىديج خيفلا

 نباريمالا ما نويقرتي مهو.لماكلا حالسلا جيجدم سرافىنااب مسددع ردشو

 رايتمالل اوذاح مماصالاو :(ضايرلانع).هدوشب اوامعيو هيلا او.ضايا ديشرلا

 ايوقعب ىلا دادفب( ليبوموتو ا ) تارايس

 .س تال ابوقءبو دادغب نيب لأ هذه 'ىتنا

 نم نانا اممم ىراصتلا نم ةثالث ابك رف.تاكن رق ةسمخ ايف يك ارلا عقدي

 اصوو تءجر الو :هةيقد 4هىف :هئاسملا كالت ةراي لا تعطقف نيملسملا ا

 نم دحاو ىفوآل .« ىئاطسولا باباا » ةراعتق دنع ايف نمي تيلَعا دادغب نع

 نا دبالف .ركذي ررمغب ىراصنا| بصي ملو.ًافيلن احرج رخآ حرجو نيماسملا

 ١ حالصاىلا راكفالا هين اهلطعتو ةرايسلا ةلدسعلا رامكنا

 ابرهكلا دادقلا ١5

 دادقلاب لافتشالل زيلكتالا ىسدنهم نم :هءامح لوليا روش رخاوا ىف مدق

 *. ةرارقلاو دادغبو ”هيمظعالا نيب ىردحيس ىذلا ىئابرهكلا ( ىاومارتلا )

 برقع لكا نم ةافو م

 ديدج ةل< » ىف تاوهق'ا ىدحاب ”هيعافرلا خويش نم نيلفغملا دحا ع

 الكا اهلكأي ذخاف ”هيح برقع هدب ناكو . دادغب تالحم نم ءاشاب ندح

 بذك رهظف هحور تقهزو الا هفوجىفترقتساامو اهلك الع ىتا ىت> ًاعيرذ

 00081ع 0 ا



 هرواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو خيرات 51١

 هذه اما . رطخ نودب اهلكا داتعا قباسلا ىف ناكو.تاماركلاا ىتاي هنا هلاعدا

 (روهزلا) .هلئقندياىرسف هلخادو اح رج باسااهمنا رهاظلافبرقعلا

 زور دلب لها ءاخس

 رطفلادبعب ةموكمحلا رادىف ( زورلا زارب ) زور دلب ”هي>ان ةارس عمتجا

 وجحبمءرق زور دلب "هفطاقم ليكو عربتو اهيف بتكم ءاشنال ةريل 4١ اوعجو

 نم لك عربتو :هعطاقملا مماب تاريل رسثعإو صاخلا هلم نم ةريا نيرششمإ ىدنفا

 ءمهلام نم اهراغانومفدي بتكمال راد راحئتساب نولهالادهعتو ةريلب هينواعم

 ( اهنع صخام ) ًاريخ للا مهداز
 فجتلا ىف افصلا ناوخا ٠

 ناوخا ه مساب اومستو فجنلا ىف راكفالا ىرونتم نم "هعاج تعمتجا
 مهاردلا نم ًامولمم ًارادقم عقدي نا هنأ ىلع درأ لك بجوا دقو « افصلا

 روكذملا ءاضتلا لها ىلع ًاناج ةرايدلا فحصلا عيزوت اهنم :هياغلاو.ربشاا ىف

 جالاو ةينامعلا دالبلا ىف ىرجبام ىلع اوفقيل
 :* نآو ”هعابلا ,ذه ءاضعا ددع دادزبنا عقوتل

 نمتوثادحالاو راءخالا نم "هب

 تفصع ناو مهدصق ىف او

 نم نادمياا رئاس ىلا ناوخالا ءالؤه حوررشتل, نا ىنمت اك فصاوعلا مهيلع
 ( راصتخاب اهنع ) .قارعأا رايد ىف لقالا ىلع وا .نامع لآ رايد

 ناسارخ ءاضق بارعا 5

 ناسارخءاضق ءج ةبيمغ لآ نم نايضغ خيشلا ةزعلا رئاتع سيئر نا

 ضدبنا عمموسطأاب باد لج رائامعبسو ًافلاءرئاشعنم ديقو

 ديس لعل لقالا ىلع هلا كلت سوف نوردس نيفراعلا

 . كلذ دعب ةيقبلا

 تادقب ىف وجلا ةلاعحو رطملا 5

 اذهلثم ىف عوقولا ردات وهو ١ تاه ىف ارب نغ ًاراطع ءامسلا انئرطما

 هترارح عقدو وح "الم قيقد ل دعم "هفصاع حاير رطملا قبس دق ناكو.تقولا
 ءىوتناشاءقلاب مغ تاكنادعب "ةجرد 1هىلا ايلدلا ةرارطاتازأ ةرطملادعبو

 ةدايز ءدببو دوويصلا 5+ طغل
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 مالا#  هرواج امو قارعلا ىف ربشلا عئاقو عبرات

 ىف قغاىت> ءامظء(1)دوهيصلا ناكف هاصقا :هنسلا هذه ةلجد ناصقن غلاب

 ثالثو تالزان ثالث اهريس بضتنم ىف تفقو رخاوب تس نا رمشلا اذه

 ضعب نا لبال . قزاملا اذه نم جورألا ىلع دعا_ستال قيرطلاو ت'ادعاص

 ىتلا ةهفاسملا ًاموب نيميرا ةدمىف تعطق ةرصبلاو دادغب نيب ريست ىتاا رخاوبلا

 رك ذ تنام ىلع ًاقباس بوضنلا اذه لثم غاب ملو.مايا ةهعير' ةدم ىف اهزاتع تناك

 هم او ًارتم تغلب دايز ةأْط (,) طشلا داز مايا هيراب ىلوالا ةرطملا دعبو

 . قباس نم رثكا اهريس ىف عرست بكارملا تذخاف.ًارتميتنس
 اهنتفو قفتاملا ,. 54

 .ءاةلسلا ىدم ىلع كتفو مىنغو ماصخو عازن ىف قفتملا راشع تلازال

 ةوادملا امن ىقتلا نإب رئاشعلا هذه ىلع لاتحا قفتملا فرصتم ناف مويلا اما

 (44١ددعلا ضايرلانع صخام) .ةحاريف 5 تكرتواهب تهاف

 كمىلاتيوكلا اهيل لوحت
 اهلخدو اهؤانب مت انو ”هيك حتت تيوكلا ناعيا كا ىلع عاش ناك

 نحط الب مدمج اذا. ريغال نيثدتبمال ةسردم ىه اذا ”هبلطلا

 ىبارعالىبارعا هيده 0

 كلو يش هخانإلا هيخانإال نودعسلا اماب ريزص خبشاا ىدها ه:ضايرلا تااق

 نو 3 :توضنلاباما3 اب امأ ةيراجلا لا ايلا ضقت قاَرْدلا لها دا دوييصلا )١(

 ”هغللاف دهيصلا نال ةحيصف ةظفللا نا ىهاظلاو فيصلا ىف را دادتشا مايا ىف كلذ

 ىف عقب تاردفلاو ةلجد ضافم ناك الو اهؤام لانيال تلا ةالفلا دوبيصلاو رحلا ةدش

 كلذ ىف ةلجد ءام نال ىنائلا ىنملا نموا ىنملا اذه نم ةظفللا قاقتشا ناك رحلا ةدش

 دوهيصلا ةالفلا ىف نوكي اك لادلا زرع حبصي ناوالا
 لا رولا قارعلا لها ناسلب طشلا ( ؟ )

 دادغب ىف ةلج دي هنوصخم مهوأ]01156ناصقتلاو

 باب نم وهو سراف جلخ ىلا ةنرفلا نب ا عمت برعلا طش مسا هنمو

 قارملا لها نإساب ربنا اماو رحبلاو ربنا *ىطا.ث وه طغلا نال ءزجلا مساب لكلا

 5 مسأب مويلا فورعللا هيف ءاملا ءارجال نا 520 وهن

 ,مالاب عرتلا هيمستو
 نم ءايسا اهلكو اهريغو ءالولج

 ةدايزال ةضرع هدام نوكب ىذلا

 دقةيمستلانا ىهاظلاو ٠ ةلهلاىف تارءاابو

 صقل ةعرت وا
 نيو ةارصاا ريو اكلم رهثك را ةدع ءاهسا هنمو

 وللا مسا نال نيينادلكلا دهع نم لب نييساب

 مهتقل هنس ىلع ًايرج رخالا ىف فلاب ( ارهث )وه ةريخالا ةهقللا هذبب
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 هرواحامو قارعلا يل ريشلا عئاقو خد ا ملك

 , ًارهاظ ًاولغ غابملا اذهىف نا نظأ نو «ةريا وه.
 حابصلا كرابم خب

 رباج خيشلا هيخا ىلإ هتدهع ملس مسقءنيمسن

 يلدملا ةسايسلاىا ناريسإ ناوخالاو جراخلا ةةسايس ىا هسفنس هصتخامسقو

 ( اهنع ) ةرامالل ًاريخ نيقفتم

 نيرحإلا ىف زيلكنالا . 4

 تاضوافم ترج خبشلا اهكاح نيبو ( اهلصنق ىا ) ةرتكنا 'ىر

 هلك هيفوتسإ ىذلا سكحمملا عبير عبر صيصخت اهني ضرغلاو ”هفيللا ىديع

 رومالا ىف ءاضقال ىزيلكتا ضاق :هماقاو ةريزملا حالصال روكذملا خ

 رئاس ىلع :هماعلا "ةطلسلا هل ىذلا رش ىبا لصتقي راجيتساو خيشلا ىبأف

 ًاتجرم نيمصالا نيب مئاقلا عازتاا مس>و نيرحبلا ءاغ "هيبرعلا دالبلا ءايرجا

 ةةيمومم ةمدساو قرط حت الا ذخا دقو .رخآ تقو ىلا كلذ قيقحت

 ( اهنع ) . نيرحبلا ىف

 نامح تو

 لعلا رسشني نامع ماكح عانقال :هيبرح :هجراب بكر ادفو ةزلكنا تلسرا

 7 ءاسؤرلا ىب

 انؤادعا مكنا نع الضف اذه.ناك ودع ىأ درل نودء:-م نيح لك ىف ند

 ةلا ةةيلاطيا ةراغل ًادص ممعوبر ىلع ىزيلكنالا

 مظعالا لضفلاو ىتاثيح نم دفولا عجرف ةدئاف مكياا ءاجتلالاف سيلو مهلثم

 ( ىلا ) . ةرم ريغ زيلكنالا اوهواق نيذلا ىبد ىلاهال كلذ ىف

 ديشرلا نبا . ٠

 ابرق مخو هدونج نم فلا ٠* ىلع ديزي شيمي ديشرلا نبا ريهالا راس

 رئا_ثعلا ”ةعراقمو ءادعالا "هابل ةهيلعلا ةلودلا صاوا ًارظتنم « ةنيل » نم

 نم مسقو ريطمو هللادبع ىو ملسالاو برحو رمش نئابق تراسو .ءايقشالا

 ( ةلباسملا ) رايتمالا ىلع لفاوقلا تازاو.قارعلاو دج نيب تدشتحاف ةهيتع

 .(لياق ف رصتبامء) قفتنملا دالب ضءإو فجعالاو رييزلاو ”هيسيقلاو ةوامسلا نم

 قارءلاىف ( ةوهقلا ) نل
 نا ىلع نباا هس ءارز ةذاسا دحا عم ىلب
2 

 م١ ىف ىنامءلا ”*ىرجلا قفتا
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 "مه هرواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو خعدات

 هل نوكي ناىلعو فنصلا اذه "هعارز ميمعتل ةريزملا دالبو دادغب ىلا بهذي

 هلسريناب ”ىرجلا ةلودلا ترمأو.لبقف .ةربا نوسمحو :هئام هردق ىروش بئار
 ( فرصتس روهزلا نع ) . ىنامالا هللا قةح.قارعلا ىلا

 دحاوروشيف برحلاو حاصلا , ”؟

 نماهرلان راثو . ”هيلاطبا نيبو ”هيلعلا انتاودنيب اهرازوا برا تعشو

 هللا لأن نحتو .ةريغصلا ناقليلا لود رئاسو (١ته)ىف دوسالا لبملا لبق

 ٠ ءاليلا لول ًامئمو مدلل ًانقح اهتوذج ءافطا

 البرك ىف ىنطو رهمجم . 5+

 ناكسس رهمجمت ةهياعلا انتلودل دوسالا ليلا برح نالعا رب رمثتنا ام

 ىحاسم نع ريفغ مج مهعم كرتشاو (ع) نيسملا نم ىف لاوش خاس ىف ءالبرك

 (ابنع) . صوصخلا اذه ىف اهظع اسمحت اورهظاو ةرواحلا ىجاونلا

 ناقلبأا بر دادغب ةئيدمةناعا , 4 ١

 ىفاا نع وح ناقاءال ةلودلا برح صويصخم دادي ةهئيدم "هناا تغلب

 (اهنع) , ةهيلامع ةربا

 نوعرفلا ردبم خيفلا عربت , يو

 خعادشم و

 م ءردق غلبع دادغب ىف مويلا نوجسملا وهو ( فحتلا برش ) ةرامجلا

 رادشع ءاسؤر دحا نوعرفلا ردبم خيشلا ةريضح عربت

 ىف ةيوكمملا فت نا ىسف.غلبملا اذه هنم دحا بلطي نا نودب :هينامع ةريا

 , هتاودو هئطول هيح نم هيف ىري ال هنحس نم هقالطا

 ةرصبلا ووعبم .

 همم نبا © بيقثلا كب بلاط ديسسلا 1:ةرصبلا ىثوعيم ءامسا ىف هذه

 قازرلا دبع "© مامالا ىدنلا ىسيع جاهلا 6 ةلادكلا كب معن م كب ديز

 . ةممللا ئدنقا

 ىجدجاولا ىلج نامجرلا دبع ةافو 507

 امحرلا دبع ”هيئافإا رادلا هذه رداف ١ ت١ ىف

 نيب قرافلا باك هيلا بسطإو .تهلس م١ نم رك | نويلا ىف قلالاو قولخلا
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 دراج امو قارعلا ىف رمثلا عثر خيرا ملك

 مهليزا هللا لأستت.ةريك حفص ١9٠ ىف قرافلا باتك ليذو تاحفص 4

 ئءو»و ىباج نامعت ةداعسلا ىحاص نييركللا هيام ريصلا كلذكو كب ظ

 ٠ ةريكللا ةرسالا ءانبا رئاس

 ةرمضاحلا مئارج . 54

 نوتايءارقشالا ض٠ اهيأ نوكينا دبال نارمعلاىف تنءماو ترمذح امهم داليلا

 ددع روش لكى وا عوب-الك ىفوا موب لكفف نوعفدي كردلا باتصاو.ه را ذم

 دتمآ ل اندالب نا الا.ةريغصوا ةريك مهندم نم ”هنيدم لك ىف عفن ل ١ مار لا

 بحاص رهظا اهحارلا أ مف تو نمالا ايف داس ىتلا مايالا هذه ىف اما.كلذ

 (ىورلا راذا) ترام هدب نم مارا نع عقوام ددع (سياوبلا سيئ ر) :هنوعملا

 ةهيضاملا اهئسلا نع رهشا :هّتسيف ىا سجال ةئسنم (با) سوطسغا هياف ىلا

 مئارج ١٠11و تابرضوا حورج 4٠و :هقرس 1م9و التق ؟؟:ىرتاك ىف اذ
 (هيلام 1سم هلس ىصو) هذه تةيلاحا اتنسيف مث ارحل نه عقوام اما."هعوتم

 5 ىهأ سواسغا ”هياق ىلا ترام ءدب نم
 لوو ةهيضاملا "هئسلا ىف اهعومجفا ةةعوتتم مئارج ٠١59 تابرض وا حورج

 .نينيع ىذ لككا نيب مظع نيتاساا نيب قرفلاو هو4 ةهنسلا ءذه ىف اهعومجو

 .ةرضاحلا نمالا 2 ىف ىهابلا حاجنلا اذه ىلع ةةيسلا بحاص ركشن نحنو

0 5 

 ” تاهدرلا ىدحا ىف اوءمتجا نا دعب باصتعالا "هيمظعالا وغايد لواح

 ميوعو ةقرس 114 التقلا

 ءالا ىغابد باب

 . لني كاش مين نع اودع ميهتار داز ( ادختكلاا مهئاسلبو ) ميسي دنا الا ينج ا .٠ 35 . * ىف 5 ب
 دوعسلا نبا ,5©

 ءالاو دوعسلا نبا ريالا نيب دوملا ىرع تمكحا

 دعب دوعسلا نبا !نغ مث . دجم راد ىف نمالا

 يجيبوا محي 51
 را قودمسلا كب ىمجحت لسرا

 خش لصيأ بودنم مهعمو

 ءارماب قارعلا لئابق طبرل
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 او, 17. 20 تصطمسم
 تنال

 طموفتومعد ها 8تنمعدأ أ لمد ؟ءاتئتءددعو طمع 1م ةظدمدأ -

 دصحصق 06 181ةهمجمامتستع مدع [طعمطتسم تلسأ

 ةعو 1105 5271.

 0ابتمصجتم هع ممص طقففتم. طوع 11. 1, 1: كي 0هئاقمرب

 آه 1هنمتو كفي ]هو قيدطوو ل6 8[ةهوومامستع 25

 1كمصمفش 18 اعطخ ظدعدفس 180.

 آه (0هرمءمنمه 0ع !ادصودوو لع ممد زهدعمستا ك1 عم31650 -

 ممامستعمع, طوع طم - هك - همشطر“ 192
 لرمم طوبختعو لختصع تسططم ممم ماهم جم مست ءدص

 طوع ا[عةمعس 1200ز ارت 198,

 11قسم ععوسس وق عدامد هن !ذصونتو وانعم ند'مص معص -

 يفدثعع لمصمم !'[ظذه, لع اه لتغأ لع اه اهمودع ةعدطع

 ل6 31. (0همدععو ل 205

 8نطان مهمات 209
 (طعمصتوسعم لم دصمتف ءص ]114جم مواوسستع ع لحصف ه3

 ٠١ كنيس 210

 م6 برملا ”هغل ةلغ ةرادا ىف عابب يمس

 كنرف
 نب برعلا هغا نم ىلوالا ةه'سلا

 3 غارب لفط عوسيل ديعتلا باتك

 ٠8 ”يوسترفلاب ( احيشىدنقا بيبح ميلان ) دادغي "بالو عررات

 لل دادقب ران ىف دارااب زوفلا
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 ايدي 88
 عمم ]د لي ععتممد لعو عرعو (ةةصمعم لع 11 عورصامصتأع

 6 عمن
 8 لوعاعدع ص طغت :]1ع 2. قصدعامعع-الآدصع ©ةصصع .

 ةيييال
 طزروعمد» - 6 تهصغ : ][عةلطتس 1200 كارع

 هطوممعمسعمغ ممادع 8دهله0 كك همه ؟ذ]ديرنءان6أ 0 ٠

 0 > 16 مدرتو لع !اةصونع ةيفطع 91:

 3 ١» حا ا ج  ةنوصو8 12

 طلع لن 2[ .عمماسع 8238020, 4 مادهمعق طمصصعمب

 0 ه0 ه1طاسدصوع» : 1150,

 جاو, 7. 8هردفصطعع 1912

 0أوأدقأ مم
 ةاواااعم هر (006 6ع اناللال عمك 0ع اا كنا عدلا



 نيلس ملا نييلم ركلا ءابالا ديب
 : اهزايتما 5007

 ماس ( 0 اريك 9

 ليجدلا مظاك: لوؤسملا اهريدم

 أ فصنو ىديح : اهتيالوو دادغب ىف اهكارتشا لدب
 معقد تاكنرف "همست : 2 ناسألا يبرعلا رإبدلا فو

 اقلط 1 كت رف رشثع انما : :هيبنجالا رإدلا فو
 0 فصنو كرف جراخلا فو غاص شورق4 دادقب ىف ددعلا نمت

 ١51١ لوالا نوناك نع ٠ ددملا

 دادقل ىف س بادآآلا ةعبطم ىف ثعبط
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210 0 4 
 ل

 ١ ماصمر)ره  2

 ليجدلا ملاك نويديوسلا 1

 اح ميهاربال ”هعابطلا 9

 ىلج دال وحب نيس رغلا راكفا .*«

 ليخدلا نايل خويشلا قوس 4

 ١ ريَغو للاصلا نيب قرفلا باتك نعةدافإ .ه

 سويلال, نيسأ
 نك قارحاو دادحخلا نبا مامالا "هظنئاحا .5

 شلا دمحا نإ باهولا دبع خيشال ٠ دادشب ىف

 ليجدلا مظاكل ءايندو ءرملا 207
 ثينأتلا ىف هوغا اوف 0

 سيوال قالا انا . داقتنالاو ”هقراشملا باب

 ليوغل لاما

 ةةيءاظتلا ةةسردملا

 ىفار

 قا ؟وو نودسام

 ىميومت مالسلا راد ( ةديرج ) بعشلا ؟68 ( ةديرج )
 مرواج امو قارعلا ىف ربشلا عئاقو عيدان 5٠١

 ةهقل ةلع ةرادا ىف عابي 80

 برعلا هغل نم ىلوالا هنسلا
 غم لفط عوسبل ديعتا باتك

 0 برملا

 كرف
 1١

.4 

 هما ةيوكترفلاب ( ادشىدنلا بيب فيلات ) دادغإ هءالو عررا

 6.5١ دادغب عررات ىف دارملاب زوفلا
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 1١15 لوالا نوناكس 1*1 ةئس مكرحلا نع ؟ ةنسلا نم * ءزجلا

 26 توبديوسلا 94
 16م 8س

 بدالاو رملاو بسنلاو لضفلا ةقيرع ةيرك ةفيرشةرسا نويديوسلا

 ةفاتخع روصعيف ةيبرعلا باد.آلاو فراعما نونفيف نوزربم لاجر نم غبن
 مهدعب ءاج نم اودافاف ةديدعلا فيل اتلاو ةديفما فيناصتلا اوفدص دقو

 ٠ مهلبق نيذلا نم مه اودافلسا اك اوعيمجب نكي ل ناهضعبب

 ةيرتلاو نما ويدادمإ بهذملا ويعفاش يسنلا ويسابع نويديوسلا
 ارخاو الوا ليصحتاو بادآلاو

 1١« مهبسنيف هورك ام ىلع دادغب يف نولوالا نيييدي وسلا ب شن

 هللا دبعو تيس دهملا دمحتو ديشرلا نوراهو نيمالا دمحم لثم ءاناخلا مهو

 لكوتملا ىنبو اهيلا مصتنملا لاقناب ءارساس ىلا ةفالخلا تلقتنا ام ع روصنملا
 ذنم نيبدي وسلا ءابا نطق اهلا لقتناذ ةبرفءلاوا يرف»ملا يف هروصق اهيف

 ىتح اهيف اولاز امو ةيرفءجلا وا يرفءجلا برق يه يتلا رودلا نيهلا كاذ

 وه دادغبيف هربخ انلصو مهنم لجر لواو ةرجحلا نم رشاعلا نرقلا رخاوا

 ٠ رصم عبط ١ ص ِنيدلا دقءلاو * ص ةرئاسلا لاثمالا ةماقم عجار (1)
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 نويديودلا فلي

 ةرعسا لزل لو يدي وسلا هللا دبع غيبشلل ثلاثلا دجلا « ١ » نيدلا رصان

 اما ٠ اذه انموي ىتح دادغب نم يبرغلا بناجلا خركلا نطقث نييديوسلا
 نب يعرم نب نيسح نب هللا دبع وهف نيبديوسلا ركذ هب هبن يذلا مسالا

 لثمريغكب هنمإعا وه نم هللا دبع دعب غبن دق ناك ناو نيدلا رمدان خلا
 هذههف اهيلمجرث ىلع ينأنسو ١ نمحرلا دع خيبشلا لثمو يلع خجلا
 ٠ مدقتلل لضفلا نكلاو -- :ىلاعت هللا ءاث نا ةلاجملا

 همجنبا نوكي هنع رخأتم ىديولا لآ نم رخآ لجر اذه نيدلا رصان لعل )١(
 سوماق هباتك ىف ىتاعلا منملادبع خيشلا هركذ ام ىلع هناف . ىديوسلا تدب

 .٠٠0 دمباما ٠٠٠08 :هصئام 4 نص :نيدلا ناهرب نيدح ديلا رابخا ىف . نيق

 دادفيب هتيقل دقو ٠٠٠ نيدلا ناهرب نيسح ديلا ٠٠٠ ىلولا انخيش ةمدخب تفرسشتف
 هتبحصإ جرح نميو ٠٠0 ه111+ ماع ماشلا ىلا هرفس مايا ةناع ىلا هتمدخم ترسو
 نبدمع خغبشلا هع نباو ىدادقبلا ىديوسلا نيدلا رصان ةمالملا انخيش هتمدخم مقتلاو

 خيشالثلاثلا دجلا نيدلا رسمانأ ريغ نيدلا رصان نوكي اذه ىلمف٠ ها « ىديولا نيح

 رصانأ ىلا مساو مدقت اك نيسح نب دمع همم نبا مسا نال كلذو .ىديولا للا دبع
 + امم ًائيسح ملاو بالا مسا نوكي نا نكمي الف ٠ ًاضيا نيح كلاثلا دجلا نيدلا

 ٠ ريبكلا ىديولا نيسح نب للا دبع خشلا وخا وه اذه نيح نب دمع لماو

 هيفرعي مل مسا وهو هللا دبع ىلع ىديروسلا مسا قالطا لوقلا اذه ىلع دعاي ىذلاو
 ٠ ٌسادبع ةجرت ىف هيلع فقتس اك اهدعبامو روكذملا ٌادبع مايا نمالا ىديولا لآ

 مادو ب مر .وح ةنسدلو نيدلاناهرب نيسحديلا نال رصملا رخأت كلذديؤ.و
 ىديوساادبع خيفلاو «تملع كما١١7 حس ه 11١ ةنس نيدلا رمانوم : يق ريلمأو

 «نيسحو.ىعصو «نيدلا رصان اهيفدلو ىلا ةدملا نوكتنا نكمي الف ه١٠1 4 ةنس دلو
 نيب ةند ةكم نهاني هرمع خبش رضحي نا نكحمم ريغو ٠ ةنس ةئم نم لقاب هللا دبعو
 + ملعا ساو هيتفتسيو هلأسيو ةنس نيرشع غلي مل مالغ ىدي

 هنالك موق عجو ٠008 : ص ًافنآ روكذملا هباتك ىف منملا دبع خسبشلا لاقو
 اونودو هلا ىف هنه ترد ىتلا ”هكزابلا ( نبدلا ناهرب نيسح ديلا تالك ىنعي )
 ىديولا نيدلا صان ١ ”همالملا انهيش ةلاسر اهلل نود نمو ٠ ”هفيطل لئاسر اهل
 ءسا هلأس هتاف ىبابملا
 + ما نيدلا ناهرب نيسح ديسلا ساب فراعلا ةلالدب . نيمالا ماقملا ىلا * نيكلالا

 جارعم :اهامسو اهنمج + ةهقيتم ”هبوجاب اهلع هباجاو ةهفيرش
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 فلا نوبديوسلا

 مهنم لاجر ةرشع مجارل ركذ ىلع يأ ةمدقملا هذه دبهت دعب و اذه

 ءانبالاوءابالا ٌبترث بسح ىلعناييل# خيشلا مهرخاو هلا دبع جيشنا ملوا

 : لوقنف ٠ ءاجهلا فورح بيرت بسح ىلعال
 ىديولا للا دبع خبعلا : ١

 رصان نب يعرم نب نسح نب هقلادبع تاكربلا وباوه: دهن :
 نب يلع نب نيسحلا نب للدملا دمحم نب دل#“ا نب ىلع نب نيسحلا نب نبدلا

 نبدا دبع نيدمحا نب لضفلا نب ركب يلا نب يلع نب نسحلا نب هللا دبع

 ةحلط قفوملا نب دمحلا نب رفعج نب قحا نب دما نب هللا دبع نب دمحم
 نب دمحم نب روسصنملا هللا دبع نب دمحم نب دبشرأا نب دمحم نب رفعج نب

 1١«- يشرقلا يمتاحلا بلطلا دبع نب سابعلا نب هللا دبع نب يلع

 بناجلاخركلا يف هللا دبع خيشلا دلو:*(هتيبرثو هأشنموهدلوم: +
 تسرملا نم غلب امو م ١15 عه 1١٠١4 ةنس كلذو دادغب نم يبرغا

 دمحا خيشلا « هلاخ » همال همع هلفكتف ةينملا هدلاو تمهدو الا تاونس

 هبيذهت, ذخا دهعلا كاذ ذنمو 25» نيحلا كاذ ذنم هبلا بسنف م.وس نب

 ةلصالابنلا اذه ةخسن انا تيأر دقو ٠ةرئالالائمالاهتماقم يف ركد 'ذك (1)

 ماودا كمحللو ةدسيلاق ترب اهتباتك غيراتو ىديولا ىدتفقا ف

 نمرلا دبع خييشلا مهم مشروصع ىف نيرووسملا ءاملعلا نم ةعاجج عبق

 دادقبب مكحلا ىلوملا ميمو ٠ ىرداقلا ديعسدمم ميلمو + دادقب ىف ةيمفاعلا ىتفه ىحرلا

 ٠ ىلصوملا نبدلا ءالع خفلا مومو ٠ يراصنالا هللا دبع خيشلا مهلمو ٠ دمع

 هحرمش لوطي امم .هريغو ٠

 روظىلء يسولآلا ىدتفادومم ديسلا نيدلابابش ءانثلا ىلا ةمالملا طي تأرق (؟)

 نيسحالملا هوخاو ؛ىديولا ىدنذا ىلعالملا » : هصن ام ( ىلسولا ةعومجملا ) : هباتك

 مث ثلاثلا مث معا لوالاو ٠ ىدنقا ا دبع اللاو . ىدتقا دمسا دمع اللاو . ىدنفا

 وهو ىدفا سلا دبع نب ديمس دمم ءائبا س٠ نسا ناك ناو لدهاج عيبارلاو ىناثاا
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 نويديودلا فدل

 هدعبو فا ةرصلاو وحنلاو هقفل نم آني *يشوةبانكلا ةعنصهماعو نارقل هأرقاف

 ٠ هل زوجي اب هزاجا

 ُح !| ىلع دادغإ يف سرد نا دعب و: ة6هتذتاساوهلبصحتو هلاغلشا :
 يروبجلا رصان نب ناطلس خيشل !اىلعو و يدادغبأاىن يفاحلار رمعملا حون نبنيسح

 نيساي ىلع اهيف سردف لصوملا ىلا اعلا بلط يف لترا يروباخلا يعفاشلا

 ةداماا دقو دادغب ىلا اعجار رك م يفاحلا يدنفا هللا غو يفنحلا يدنفا

 نم اردح اًنيثا يف ًارق دادغإ هدورو دنعو ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا يف

 يتفم يبحرل ١/ دمحم خيشلا ىلع لوصاالاو هقفلا

 خبشلا عماج ينو و رظعالا مامالا عماج > يفو هراد يف ةدافالاو سيردنلل

 ردصت 9 دادغبب ةيعفا

 خج

 رهش نم ؟ ١ دحالا موي يفو ةيناجرما ةسردملا ينو يناليكلا رداقلا دبع
 عمةرظانلل فهنلايف هاش ردان ركسعمل بلط ما ت-ما1155ةنسلاوش

 ثالث 'رم اوثكدقو مهني يذلا فا يف مكاو تن ءاملع
 'سناغفاو ناربا نم : ةفلتخم دالب

 باحم لسحصومللا قيرط | زؤنح ماوحلا هلا تيب م م ال51 ته

 يح اللا كلذ هل لاق ىذلاو ٠ دود نم لوا
 وبلا ىمو ةيردقلا عماج ءاذح ةيرمعلا ةسردملا ىف ىثدحلا حوت الملا دنع سردلا ىف

 كي ناك هقراف اك هنا كلذ هل هلوت ببسو ايف سردم لوا جون الملاو بارخ
 ع اللا ىلا با:كلا لصي:هيلا ةلسرملا بيئاكملا ربظ

 دنفا سادبع الملانال

 , دجاالاا تحا نب أَسِإ دب

 حجصالاو) ىرودلا عرس الاا وهو سان

 دمحا الملا هلا ناكو رع هم (ىع يم نب ني>الملا

 2 ةمدخلاو ةخيشملاب ةرهش

 اللا كلذ خاف دعا الإا تح! نبا سلا دبع الم

 نع ًالفأ ىلا ٠٠ هتلحر ىف هللا دبع الملا كلذ
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 فقل نوبديودلا

 ةماع اسورد هقيرط كيس سردو خياشم ةدع نع اهيف ذخا دقو قشمدف

 يفاشلا داقعلا دمحم خيشلا مهنم ريغكق لخ اهيف هنع خا دقو ةصاخو

 بتكلا فارطا ةردهطما ةضورلا فيس ةرّونلا ةنيدملا يف اضيا سردو
 ٠ لضافالاو ةّمَألا هرضحو ةلسلا

 تافاكولا فيلأت ىلع فكع جملا نم هعوجر دعب و: 26هتافل كوم: 9ع

 لاثمالا باتنكو ةراعنسالايف تاناهلا باتك بتكلا نم فلاف ةعفانلا

 ةلحراا هي ةيكسملا ةحندلا بانكو م15 ع رصم يف عبط دقو ةرئاسلا

 نيش بدالا عاونا نم هبشا امو تارواحلاو رابخالا نم هيف عمج ةيكلا

 ناريا ءاداع .عمدل ثاعبالا نم ىرج امو هاش ردان ةصق اهيف ركذو اريذك

 قرفلا قاقثال ةعطقلا جححلا مساب ةدح ىلع ةرواحلا كلذ تعبط دقو

 تعبط اًقاطن اهنم عسوا ةيكرأ ةمجرت الو ٠884» ةنس رصم يف ةيمالسالا

 برضلا فشرباتك يب هثاوحلاو حورشل ل!نم هلو ه1؟5 ةنس رصميفاضيا

 اهلج بييللا ينغم 00 بييحلا فاحتا بائكو برعلا ةيمال حرش

 باتكه لو نئالاو الما نباو ينمتلاو ينيمامدلاو ينغملا حارشش نيب ةكاحم

 0 « تاريخلا لئالد يا » لئالدلا حرش لئاسولا عفن ١ قنا

 اًناع نوكيف رعشلاو )ملا يف عربي نم ءالعلا نم لق: 26هرثزوهمظن: 3

 الكيف نيسلا بمتزاحق يرتلا يش 350 هام ارعاشو الضاف

 هلو ءابدالا نيب هعفرت ةلزنم هيف لانو ادبب وأم بدالا يف غلب دقف

 هلماقم اهنمش دقوهلوق همظن نمو روثنملاب ًازهي رثثو موظنما يرزي ظن

 : ةرئاسلا لاثمالا
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 نويديودلا فقل

 تلحعمدلا نروللا ءاكو دقعو * تلح كلاقب ناجال أبت

 لو موب ليس امك ءاكدشتاو ني اذا بكيس
 «تلوت ىتح ىلقلا تاعجوم الو * اكيلاامةزعلبقيردا تنك امو»

 ٠ ضيا هلماقم اهنض دقو جودزملا رعشلا نم هلو

 دجلاو ظحلا ىنبتو * دجلا بلطت مهلا

 دجلاو بالا ركذب * دجلاو ربكلا ينمتو

 وهسلا اذ كنع لو *وهزلا بناج بنجت

 دك الو بكاالو* وهل ةيستنا مهلا

 اهمو

 لعفت ريشلا لكو + لثعت تنا رك ىلا

 درلاو باوجلا ام + لأست لمفلا اذ نمف
 معناو صخ فاو * مذ نم لوق بنجت
 دممحلاب كتاج ولو* ْم نا غصت الو

 توفلا يعاد تبجأ * توما كب لحاذا
 ديهعلا رخآ اذهو * توصالو سحالو

 لام آلا ثيسدحت سيلو * لاوهالا ىشنت كانه

 دقن الو ضرع الو* لام الو لها الو
 هيحاصلناكو ايادهش الث دحاو موي يف هباحصا دحا هادها دقو لاقو
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 فني ةعابطلا

 : هب <سروف ةيطع همسا مالغ روكذلا

 هيربلا نيب ثحبلا فيس + عراب الالضافاب

 هيرح ينم كشلاب « دابا اذ اديسو
 هيطع يبسح نراكو  اباطعلاب ىتتريغ

 مدمل هانكرت ن ذا ريغب نذالا لخدب رعش بيسنلاو لزنلايف هلو
 نرمو ةرئاسلا لاثمالا هتماقم هبت هرثن اماو ةلجلل هعوضوم ةبسانم

 رثنلا كي هبمك واع فرع اهعلاط

 لاوش رهش رشع يدأح تبسلا موي ةوحن ينو: 6 هس لوفا:
 يفنفدو ةيقابلا رادلا ىلا ةينافلا رادلا نم لقتنا م1750- ه11075 ةنس

 نم بقعاو ةنس نيعبس ايندلا كيس رمع دقو يخحركلا فورعم راوج
 ,هلكو دمحاو ميهارباو دعس ديحمو نرمحرلا دبع مو ةعيرا دالوالا

 يلبجدلا لئاك ٠ بدالاو ملا نونف يف اوءرب
7# 

 6 ةعابطلا
 1[ 1س معاست عس1 عب

 ”هعابطلا كاوف 5 ٠

 راصو؛ةثيدحلا مولعلاترشتتا اهبذاءةديدع عفانمو؛ةليلج دئاوف ةعابطلل
 ىنغاناكمايف سيلام رافسالاو باكل نم ىنتقينرقلا اذهيف دابعلارتفأ

 ةلقل هراشعم رشع ينلقي نا هلبق يذلاو رشعشاغلا نرقلا يف « اينغالا

 اهترثكو ةرباغلا نورقلا كيلاهيف اهناثا ء لغو اهدوجو ةردنو بنكلا

 ميظع مفنلا ريثك ل يلج بانك نم كف نرقلا اذه يف ةعابطلا ةطساوب
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 ةعابطلا فيت

 هتلوانثو ةعابطلا لضفبموبلارشتنادقنايسنلا اياوز يف فلساميفناك ةدئئفلا

 تناكمولعلا تاعوسوم بتكن كوب وسارت مالا ترانتساو يدياالا
 فتاكفاكولملاو نورثملاالا اهئوانتقا نكمتبال؛ناثالا ةضهاب قبساميف

 يفام ةلتل اهئوارش هنكمي الف اهيلا اقوش بوذيو !هتيئور ىلع سحب ريقفلا
 يتلا لئاسولا نم مهنامزا يف ناكول ءاهدلاو ءاكذلا باب را نم موكهدي
 يرشبلا عمتجلا ومدخل بوعشلاو مالا نيب مهءار , ١ ثتو مهراكفا رشنث
 ةذئاساو مالعا ءاماع نم كول اهلارغ ارث تفطلقاوءاهدئاوف ترهظ ةمدخ
 «مهراث [تسردنا“ نيحتاف كولموءاحصتفو ءاغلب و ءابطاو نيثحاب وكما
 يف ةعابطلا وال < مهرابخا ني واودو مهرتافد عايضب مهرابخا انع تباغو
 نمامورحم موبلا انءمتجم يبو ماوقالا نبب اهرشنعل ةايباغلا ةنمزالا كيتاه

 نوئحابلا هجرفطسا ًفيفط نيش الا مهتندمو مهنابداو مثروس ىلع فوقولا
 < سرافو ةبقبنف يف لالا فوهك يفو؛ةنعارفلا دالب يف روبقلا نيب نم
 اننرق اهيف تلضف يتلا ةيندللا هذه امن“ ىونبنو لباب ف بئارخلا نيب نمو
 يتلا «ةريبكلا رافسالاو ةدبفملا ب بتكلا هذه امو«ةرباغلا نورقلا رسضاحلا

 عباطلا تار نم ةرم الا بقاث يأرو«لبل+ لعوب ماس ركف لكت وح
 تاضهنااهذه ام لب؟لوقعلا ترهبا يتلا ةيندلاهل هةلعوةايحلاهزد رس امو

 توعشل انيبموب لك اهارن يتلاةبساب اياو«ةيقالخالاو ةبعاتجالاومةيبدالا

 ٠ ليلجلا عارتخالا كاذل ميظملا عرتخلا كلذ ةهنث يموالا
 ةعابطلا نف ع

 بوعشلاو مالانيب هعاذاو«ةعابطلا نف عرتخا نم لوا نا روبشملا
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 افران ةعابطلا

 نرقلا طساوا يف كلذ ناكو ©دامداعتب «1» غربنوغ همسا لجر وه
 ةنس اهعرتخا هنا يا آب وروا يف ةحضان راكفالا تناك نبح رشع سماخلا

 يفتكي نكي م ميظملا عرتخلا اذه نا ديب م1404 ةئس اهعاذاو ماك

 خا لب ماركآلاو ليجتلانم هبمش نم هلان ام عنقب و عارتخالا اذهرهاولفب

 ' يب روالا ملاعلايف اهرشنيلةقبلملا رافسالاوةسيفنلا بتكللا عبط هسفن ىلع

 روبزلا باكو م 145:ةنس ةيركلا ةاروتلا هعبط بالك لوا ناكف

 بوعشلا تذخا نايعلاةعابطلا دئاوف ترهظ انو ٠م١ 017 ةنس ةبنتاللا

 يه ةرالكنا تناكو اهناثا صخرلةينيدلا راثالاو بتكلا ءاننقاب ةضهانلا

 عبط اهيف يتلا ةنسلا يفذ ٠ اهدالب يف بلكلاو ةعابطلا رشن ىلا ةقباسلا

 راجنا ددحا دي ىلع ةرتلكنا ةعابطلا نف لخد روب زلا بانك ربننوغ

 77همسنسوامم رتسنمسو يف تناكةرتلكنا يف تئشنا ةعبطم لواو

 حالصا ىلا ًاجانح اصقان هيما ةىداب يف ةعابطلانف ناكد قوم ١674 ةنس

 نرقلا ءاج اذا ىتح ءاقثرالاو ءوشنلا ةنسب المع اديور اديور ىقثراف

 عبطلا يناملالا 80م610118:ربدلفخس سيئولا ذاتسالا عرتخا رشع نماثلا

 بنكلا لوانتل تراصوةعابطلا كلذب تعسوتف ةلبس ةروصب رجحلا ىلع

 ةروصقم تناكنادعبمولعلا تاعوسوم بنك و تالجملاو دئارجلاوةيفسلفلا

 روثولنيب ةماق تناكيتلا تاروشنملاو دودرااو ةنبدلا بنكلا عبط ىلع

 « هعابتاو ةيكيلوثاكتا ةنايدلا سيئر ابابلاو هعايشاو ةينانستوربلا سسكوم

 ٠ ةبدلاوحن تاوطخلا ةعير سل ماوقالاو بوعشل نب ةعابطلاترشننااذكمو
 ستنم ىف 14784 ةنس ىفوناو م٠٠4١ ةنس ةينأملا دالب نه صنيام ىف دلو )١(
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 ةعابطلا 3-5

 امهرئارس ىلع يبرغلا ملال فقوو نانويلاو نامورلا راض مالا ترانتساف

 لاههالا اياوزيفةحورطماهرداغو نامزلا اهبنكب بعل ناكنا دعب اهلئاخدو
 ٠ ءانعزو فاك ريغ نم اهينلقي درف لك ذخا ىتح

 روشاو لباب ىف ةعابطلا © ٠
 عارتخا غربنئوغ ىلع اوركنانبذلا ضعبلا لاوقافب زن نان م سابالانهو

 نوعبطياوناك منيح نيب روشالاو نيبلبابلا دهعمىلا يقثريهنا اومعزو عبطلانف
 هيلع أع اب كلذ ىلع نيلدئسملاصلصلا نمةريغص حاولا ىلعةمل اللمهتبعدا
 كلل نم ىونين برق روشا يفو قارعلا رايدنم لباب بئارخ يف نوباقنلا
 قدصيال اذه لثم ناب دودرم كلذ نا ديب مهمعأ لع ديول يبا حاولالا

 يتلام الا ىلا عبطلا نف بسن نا انلز لا هل

 نيبماليعلاو نيبمموسلاو نيبدك الك ن يبلبابلا اونإب روشالا ةمالبق تناك

 بوتكللارجالاو ب راعسلا قرا ًاريغك يش مهراث [نمنوثحابلادجونبذلا
 مهيلاكلذ بسنت ملاننا مم مهب ورحو ملاوحاو مهكوام ريسو مثرابخا اهيلع
 ٠حاولالاوراجحالا ىلعقباتكلا ريغ بطلا نفنا ذا كلذ لافأ“ دحاعمسأ و

 لاوقا ضيا فيزن نا نم سأب الف يأراا اذه نالطب تيار دقو اما

 ةنس كلذو 70186 تسف عدي لجر ىلا ةعابطلا نف عارتخا نيبسانلا

 ياما ةنس اهعرتخا هناو 0084: رتسك ىعدي رخاآ ىلاوا م اكخ

 فكراكراهنالاضيا دودرم يارلا اذهنا انلق ةنس ةرشع ناب تسف لبق

 غربتتوغ اوبذكب نا نع مهدعق' يذلا اف دحاو رصع يف لاجرلا ءالؤه
 لبق ابفوت دق نفلا اذ نيعرتةللا نا انضرف واو مهسفنالارتخالا وعديو
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 فذ ةعابطلا

 يذلا نمث كاذب اًناعدحا رذثقو نكي لو ٠١« هل كلذ غربتتوغ ءاعدا

 انس ولو نيلجرلا نبه ىلا ةءابطلا نف عارتخا ةبسن ربخ انيلا لصوا

 خيرا ةععص عطلب امدنا ذا اهوعيذي نا اوبا ةقيقحلا ىلع نيملطلانا الد

 ليف لجرا١ فرش ىلع افوخ هنوشاحتب اوناكام وهو ءادو ةئطلب غربنتوغ

 ةيرجو تاركملارئاسكس يل كتم نع مهرظن اوضغ نبذلا ةاورلا كلوا نابوسن

 ةسيسد نم ملاوقا ولختال وا مهتلاوربو مهب نعطلا نكحبال ةظهاب

 بحاص غربتلوغ وه ةعابطلا ,نف عرتخنا اذانالك الك ءارتفاو

 هيعس هيلع ريتنوا هقح ضل نا رئاتيح بمب الف ماعلا ىلع ءاضيبلا ةئارلا

 نع هللا هزف مارتحالاو ةلجتاب ًتورقمو الا همسا ركذن النا بحي لب

1 

 « 8 رئملا دالبلا ىف ةعابطلا 37 ٠

 كراكو ةسن“ عطا ةعانص ىلا ةباهنعلا دالبلا قبسا ةينيطنطسقلا

 ماهتهالا نيب ةعابطلا ىلا نورظنيال رمالا 'ىداب يف ناذع لآ نيطالس

 ضع اهي راعي وا ةذيدلا بنكلا نساحم هوشتلنا نوشخمي اوناكممال ىضرلاو

 ًاروشنم رشن يفا' ناخ ديزايي ناطلسلا نا ىتح عبطلا ةطساوب فيرعتلا

 ناطاسأ!ساج انو تاعوبطملا ذاختا هاياعري ىلعهيف رظح م154١ ةنس يلاع

 ةنس هردصا لاع رماب هيباروشنمدب ا كلملارب رس ىلع لوالان اخ يلسيزاغلا

 نفومالا ةيناهنعلادالبلا يفةعابطلاراشتنان ود لوحي نكي 1كلذنا ىطء اه

 1455 ةنس ىف تف ىفوتو ١440 ةئس رتاك ىفون (1)

 ةعابطلا غراب رص ةلاقم ىلع هدعب ىذلاو لصفلا اذه ةباتك ىف اندمتعا (؟)

 *ىئوسيلا وخي د سبولبالاةءالملل قرسعلا ىف ةعابطلا غران ومطعلا كب تح عرابلا بناكلل
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 ةعابطلا 1

 نم ناكرلاع يدوبي لجر ةناتسالا يف ةعبطم ءاشناب ىعس نم لواو

 قحسا ىمدي ةمعاعلا يف ةرادالا لاجر نم ًابرقنم هاملاو ةورثلا بابرا

 ةعوبطملا بلكلا هللم لها نيب رشنينا كلذ نم هدصق ناكو نوسرج
 اهدوجو ةلقل تاقشللاب الا اهيلع لصحيال يتلا تافاكوملا نع مهبنذيو

 عبطت تناكو ريشع سمألا نرقلا ىلا ةعبطلا هذه دهع يتثربو اتردنو
 ةلمللا خيراتلا انل هي وربام ىلع يثو ةبناربع فورحب ةيبرعلا بكلا
 «نورق ةثالث ةدم ةلبلج ةمدخ ةيربعلا باد الل تدا ةيقرش

 دي ىلء ةرم لوال ةنائسالا تلخد دقف ةيبرعلا فورحلاب ةعابطلا اما

 ناطل لاا دهع يف يدنفا دبعس هنباو زكس مركب فورعملا يبلج دمحم
 ةبلاعلا محلاو؛ةيماسلا كرادملا يوذ نم انكي ثلاثلا ناخ ميلس يزافلا

 عباطاا هراظنا تنفلف سيراب فيس ةبلعلا ةلودلل ًاريفس يدنؤا دمحم ناكو

 لعلا لاجر رايك ءارا ليمثسي ذخاف ةلائسالا ام فحتب نا داراف ةيوسنرفلا

 4 اهدب و دوجولا زيحىملا هجارخاو عفنلا ريثكلا عورشملاذهىلا بدالاو

 رظعالا ردصلا هيلا لاتساو ةلودلا لاجر رابك بذنجا هداهلجاو
 لاوماب هدماو هتمهم يف هرصنو هعورشم دياف ناطلسلا ربص اشاب مههاربا

 ريسفتل5 ةيئيدلا الا بنكلا لك ع بطهل ز

 بنكلا عبط هل تزاجأ ىوتف اريخا لصحما هنا ديب هقفلاو ثيدحلاو

 < ايماس ارماهقحت ردصاوةلئاط

 وه ءافنسالا اذه نرا نظاو :اهفورعبءاننسالا ةروص كيلاو ضيا ةبنيدلا
1 
 : 0 هئم مهي اك عبطلازاوج ناشب

 1 د 8
 ىلعردقي هنانم ورمع هيءديو ديز هلوقب هيف كلضف ماد ؟ملوقام »
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 7-3 ةعابطلا

 .قامنلاو سيياوقلا:ةيل آلا مولعلا يف تافلتولا فورحو تالكر وص شقن

 سمن لاصحلساو قرولا ىلع اهعبطو بلاق يف اهعمجو كلفلاو ةيكملاو

 دقو « ني روج أم انولفا اعرش كلذ هل زو<لوف:بتكلا هذهنم ةريغك

 فتامزلا كلذ يف مالسالا خيش يدنفا هللا دبع كلذ زاوجب هل ىتفا

 : ىولفلا ةروص كيلاو

 قرولا ىلع ًاحيعص شقن شقن اذا عبطلا ةعانص يف عرب يذلا اديز نا »

 صخر بجولسي ام اذهو سعتو ءانع ريغ نم ةرانك حن ىلع لصحيهناف

 ةدئافلا مت كلذب و يديالا املوادتت مث نمو تافلئولاو بنكلا ناغأ

 روكا هجولا ىلع عبطلا ارش زوجي هيلعو سانلا تاقبط لكل مشت
 0 م هللاو اهشقن دارا بتكلا حيحصلل ةنجل فيلا نسحتسيو

 ةعابطلا نر ملاع لجر ىلع شتف هي دنفا دعس نا قفتا دقو

 رصقلا سارح نم ناكو“«ةقرفلم اغاميهاربا» ةربشب عمسف ةعانصلا هزبب رهام

 ةمهملا هذه يف هدعاسين ا ىلع هثداحن مالسالاب ناد رجلا لها نم يفاطللا

 بكسو اهلالا بلجو ةعبطم سيسات يف اهدج نالذب اذخاف هعم قفلاف

 م١114 ةنس يرهوجلا حاحصةمجرث هاعبط باتكل واناكو اهفورح بلاوق

 ةفبلخ جاحلا غيرانب ىهسملا راعلا رافسا يف رايكسلا ةفحت باتكو ما
 ٠ اهلاعوبطم كلذ دعب تددعتو اهنيع ةنسلاكلث يف

 لوزنلاو طاطعتالا كيس ةعبطملا تذخا «ةقرفلم اغا ميهاربا» يفوث الو

 اذه يفوث نا ىلا نتباسل'ةاضقلا نم يدنفا ميهاربا اهترادا يف هفلخذا

 م 1045 م1198 ةنس تحتث ع ةنس ٠١ ىلع ديزل ةدم تلطءاف ضيا
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 ةعاطلا 3-5

 الو ةينفو ةيخيرانو ةيوغل اهرثكأو ةسيفنلا بنكلا مها اهيف تعبطو
 كلا ءانلقاةلوهسو عبطلا دئاوف تاورونملا ىارو ةمهلا هذ» تحت
 تأي لو اهيف عباطلا ترثكو ةينامعلا دالبا رئاس يف ترشننا اهطساوب
 نمو ارهاب اوف تفو تددمتوتاعوبطللا ترثكو الا رشع عسانلا نرقلا
 فكاكو بئاوجلا ةعبطمنرقلا كلذ يف ةنائسالا يف ةيبرعلا عباطملا رهشا
 - ةردانلا اهتاعوبطمب ةيبرعلا ةضهنلا ىلع ىلوطلا ديلا اه

 ةيروسف عبباطملا 3 ٠

 بهارلا دي ىلع «نانبل» لوا تلخدف ةييرعلا دالبلا يف عباطملا اما
 لح انه سبل ةمجتاعوبطم اهل ناكو ةن- رهاض هللا دبع يثوراملا

 ترهظ ةعبطم لواو رشعنماثلا نرقلا يف بلح ةعابطلا تلخدو اهركذ
 فرارطملا اهئشنمو م 18017 هنس ةينوراملا ةببللا ةعبطملا منام ىلع اهيف

 مورلا توري ىلا ةعابطلا لخداو فنالا ىتحةيقاب يمثو رطم فسوب

 ةعبطماهيف تسساةعبطم لواو رشع نماثلا نرقلا طساوايف سكةوثرالا
 ةعبطلا ماشلا كيس ترهظ ةعبطم لواو سويجرواج سيدقلا
 ها70؟ةنس ينامودلا ان>موحرملا برغلارايد نم اهرضحا يتلا يمموةبفنحلا

 ةعبطم مدقلا يف اهيلب و ليقارعلا نم اهياتنا ا. ةكورتم نالا يشثو م0
 ةيروس ةديرج عبطت اهيفو ماه م1585 ةنستئشلا ةيروسقيالو

 اوسساو نوبسيسنر فلا ءاب الا سدقلا ىلا ةعابطلا لخدا نم لواو ةيمسرلا

 -يوسملا فب زوجاوسنارفروطاربمالاةدعاسمب م1647ةنس اهيفمهلعبطم

 انياع يقب ةبروس عوبر يف ةيبرعلا فورحلاب ةعابطلا برات رصتخم اذه
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 نيف انوحم نيب رغلا راكفا

 دالبلا ميم نم يمه يتلا قارعلا رايد فيس ةعابطلا غياث نع ثحبن نا

 ةدعاق اهنال دادغب كي ةعابطلا خيراتب الوا 'ىدتبن كلذ ىلعو ةيبرعلا
 يح ميهاربا يقيقحلا هبلقو قارعلا

 بحس

 6 انوحن نيببرغلا راكفا 9
 لدم ةحدامو 1[ ءوسم

 ىلع نييبرغلل نا ىدحلا رونب مهرئاصب هللا رون نبذلا نم دحا ركتيال

 بردلايقرشلاىرنو ال فيك نسلالا اهركشب موقئالءاضيب ادينييقرشلا
 نا ردقيال هسفن هرطق نع لب هئانباو قرشلا نع 'يش ةباثك لواح ىتم
 يف نرفالا اهتك يتلا بنكلا مجاري تلا نودب هقح عوضولا يفي

 . فارشالا تا هيلع فرشيو هعوضوم

 نم هدوعتام وه يبرغلا ىلا ارقلفم يقرشلا لمجي يذلا ببسلاو
 تاج هر اهيف ةغلاملا ناىتح اهنع بتكي يتلا ءايشالا رثكأ يف ةغلاب
 ٠ اهب قلعتيام ماتوءرابخالا ءاصقنسا نم هواخ وهوا ٠ فاعضالا فاعضا

 عم قئاقحلا يرحت ىلعو ٠ ةغلابملا ذبن ىلع اوللج دق نييبرغلا نا ابو
 اهنود فقيقاشم اهل نودبكتيمهارث ٠ غرفثو ةعسلكب اهنع بيقنتلاوثجبلا
 كيرانملا فرعصب نيلابم الو نييايه ريغ مهارت لب: : ارجاع مادقملا مام ا

 ادهج نولأيال كلذ لكعم مهو :مهسئافنو مهسوفنب ةرطاخللاو ةظهابلا
 ٠ ةدوشنملا مهتلاض ءارو يعسلا يف

 امضعبيفنو:طخيرمهارث قئاقحلا نب ودل ىلع مهصرح عمواذه
 ًاطخنوبلكب
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 انوحن نييبرغلا راكفا را

 فصنلامهرؤعي دقو نايدالاو بهاذلاب صتختيتلا مهتابانكيفاصوصخأ نب
 يقرشل ريغ هيلع علطي ناردقيال ارسة منال مهقالخاو نييقرشلا دئاومب فراعلا

 -مهنمنييقارعلاايس اشحاف وشف هباحصا رهظانيب يشافلاهليج هببسوهسفن
 لصالاو ؛ مارحلاب لالحلاو بحتسملاب بجاولا نوطلخي نويقارعلاف

 عيمجلا نوريثمي و ةفارحلاب ةدا هلاو«ةداعلاب ةعدبلاوءةعدبلاب عرفلاو“ عرفلاب
 ىلا اموزعي مرو ٠ مالسالا ردص ىلا اهلك اهتوبسنب و ءدحاو لصا نم
 ضرتعااذاو ٠ليلد الو دنس الب «ضر» ما اركلاهتباحص ىلاوا« ملص»يبنلا

 مالسالاو ٠ داخلالاو ةقدنزلا ىلا هوبسنو لاحلا يف هورفك ضرتعم مهيلع

 ٠ نومعزي ام ءارب
 مهءامساو مهروص الا نييقرشلا نم فرعيال يذلا يبرغلا لأس اذا

 موقب وا هلمتل هآر لمع نع هربخلسيل يقارعلا ىلا ههجوي لاوس مهءايزاو

 نيلسلا دحا اهعدنبا ةعدب وا هعرفوا نبدلا ل صا نم اذه له:بجاوب
 ريغو هلأ ام كمي الا هيجي الف :مدقلا نم نويقارعلا اهدوعت ةداعوا
 كاذ لصحي ال :مالكلاب هلضاو باوجلاب همهوا اذا هنا هنم أنظ هدصتام

 نبدماملا صعب داقلعال كلذو ٠ نينح يفي نئايح مجريف هنم ةجيلن ىلع

 هنم ابصعتوا ٠نيلسملا نرم سيل يذلا لجرلل نيدلا راتسا فشك ةمرح

 نم ارذحوا 'مهسفنا نيلسسملا قرف نم اهئوانت يتلا ةقرفلا ىلع ىتح هتقرفل '

 ٠ لوئوسملاو لئاسلا نيب مافن ءوسل اعوقووا داقتنالا

 ذخاو ٠ هلئو-ةياغلعجوهللحر ناوب ديف هنود«باوملا اذديب رغلا عمساذاف

 ٠ حيحتصلا الا هل وري مل هنا هنم انظ .هبلع روسافلو .شاوح قيلعلب رئئدعب
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 انينرإ انوحم نيسرغلا راكفا

 ناتش »ردي ملو هموق ءانبا يف ريما ةيرحو ةههمللا قدص نم هدوعت ا

 « برغمو قرشم نب
 نوبسارتسلالا ةلجت هتبتكام ود رطسالا هذه ةباتك ىلع ينادحيذلاو

 يإرغ لجر ةياور يلع « ةيناثلا ةككم ٠ ناونع تحت ةلاقم نم ةبسي رابلا

 يف ابتك ايف اًأطخا دق يوارااو بئاكلا ناك الو :ةدم ءالبرك يف ماقا

 يثاوملا ضعب اهبلع قلعال اهرشن تببحا ءاهسفن ةلاقما نم مضاوم ةدع
 اهنم انا يتل'ةقرفلا سه ةلاناانال .امه |طخ احالصاوا هيلع سدنلا ام ًاحاضيا

 بحاص قب ةبرعم اهتمرب ةلاقملا كيلاو ٠ اهبامشب ىردا ةكم لها نالو

 : بلاكلا لاق ٠ ةلجحلا

 ةيرحلاء ارا ىلا هينمومب ليمال دمحم نيد نا سائلا نيب ضافتسا دقل

 توطلخي مهتبدب اكس مهدشا نمو ؛نيريغك نيلحم ىرث كلذ عمو

 ةهبشال الاصتا مهئاطلخ بواقب مهولقتلصتا اب رو«موقداصيو رافكتلا

 نرسل نايانا ةثيدحلا ةيناهملا ةلودلا دالب ثداو> تتنثا دقلو ٠هبف

 لوبقويقرلاو مدقتلا نودلوحت يدع 'تابقعلا نم سبل مهدقتعموا
 تاقبط اضيا بصعتلاف تاجرد ةلبضفلل نا اكو :ةثيدحلا ءار آلا ضعب

 مهتافتلا نسح نوهجوي نيلسملا ضعب دجو ناف مالا اذه نم 8

 كلوا نا انيقي لعاف دوهبلا نم مهزازئمما نورهظي الو<ىراصنلا ىلا

 ريغ ىلع اوناكن ل مهلفطالم نسحواةعجلا مهاوقتف :نوبنس مه نيبدمحملا
 ديدشلا بصعتلا ةعيشلا دنع هلباقي؛مهنداخومهرواجنب سنالاو«مهنيد

 ٠ بصعت ”ة ارو سيل يذلا
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 انوحم نييبرغلا راكفا 4

 <بلاطيبلا نب ىلعل يناثلا نبالا«١٠١نيسحلا ىلا ةقرفلاهذه لصا يثري و

 >4 ةرهتلا ىرم 51 ةنس تعقو ةيومد ةنزحم ةعقاو ىلاو؛ دمحم رهص

 ٠ ةهدقلا لباب رايد يف يا يبرعلا قارعلا يف «داللل
 اهنارين تمدتحاو«ةديدشتاثحابمتراث بلاط يبا نب ىلع ةافودعب

 اوناكنيذلا نيبولعلا ةمئالانيبو«؟«ةينمزلا ةطلسلا سيئر «نيلسملاةفبلخ نب
 ىلا ةمامالا تلقثن الف «+:تاينبددلاب قلعنياميف رم|لكر يبدل مق حيدنانولوقي

 ثان+!تاضوريف ىراسنحلالاق ٠ هللا لور درع ىلا "هعيشلالصا قت ( ١ ١
 ”هعيشلا ن' مولملا تافيرعت ىفو ٠٠0٠0 » : ناكل نبا ةجرل ىف نارءا عبط هه ص

 "هميقلاناةهفللا تك ىفو ٠٠ هللا لوسر دس ماما هنا اولاقو ايلع اومياش نيذلا مه
 رذوباو ىمرافل ناملس الوا "هيم_تلا هذهب صنخم ناكو ٠٠٠ "هناا ريغ ”هيلدملا
 ريما 'ةمدخ ميتمزالمل هللا لودر دهعيف رساي نب رامعو دوسالا نب دادقمو ىراففلا
 ٠ دمي اهب كلذف مهوذح وذحي ناكنم بقليف عسولمت 0 ( ًايلع ىنمب ) نينمؤملا
 ردع ىثالا ةمئالاب لقي مل ناو لصقالب لوسرال هتفالخج لوقيو ايلع ىلاو. ناك نم لب

 ماع ةمشلا نم ةصاخلا ةيرسفع ىتالاةلجىف ”الخاد وا اضيا ًايماما رذئنيح نوكيق ًاعيبج
 نم ثلاشلا هزجلا ىف ه ؟ه٠ ةنس ىوتملا ىناتسجلا متاح وبا مالكلا اذهوحت لقنو
 ١16 تسريشلا و ميدنلا نباو ٠ مولماابابر'نيب ةلوادتملاظافل الا ريسفت بابىف ةنيزلا باتك

 ٠ نايفس ىلا نب امم نب ديزي وه (؟)
 موهسفنا ةميشلا هدقتعي اممو رععبلا روما لك ريبدت ىف لب طقنا

 ”همطافو ىلع دلو نم مه نيذلا ردع ىتالا ةمثالا نم دحاو
 نحلاهئباف بلاط ىلا نب ىلع ) مه :همئالا ءالؤهو ٠ نيع ”هفرط اد

 (داجلاوا نيدباءلانيز ) نيسلا نب ىلع هئباف ( ديوسلا ) نيا ىتاثلا هنباف ( طبسلا
 رفعج نب ىسوم هئباف ( قداصلا ) دمم نب رفعج هنباف ( رفابلا ) ىلع نب دمج هنباف
 نب ىلع هنباف ( داوجلا ) ىلعزب دمع هاف ( اضدا ) ىو نب ىلع هئباق ( مظاكلا )
 (نامزلابحاص)نسحلانب دمع هنباف ( ىرك ءلا ) ىلع نب ندحلا هنباف ( ىداهلا ) دمج
 ٠ مالا مييلع

 اص دوجوب, ”هميكلا دقتعي ادهماو

 نم لاز وأ ىنح نيدلا

 + ضرالا نم ملظلا عفريو نايدالا دحويو سانلا ىف
 ٠ ءرومظ تامالع ىف

 ماكحاو ريادبلا روما ىعارب هنابو ايح نامزلا

 مكحي و نيد دعب راو

 ةريثك ثيداحا ”هعبدلاو

 رمظي فوس وهو
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 و انو نييرغلا راكفا

 ةضبق نم ًاصلخت ةفوكلا بلاط ةنبدملا ري ءنيب ولعلا سا ار عبصاو<نيسحلا

 نم اهيفو « 'ناودقرعلا قارملا ةرضاح ا ةفيلخلا

 لبي ذا هقيرط كيس ريسي ناكانيب و :اهيلا هلعد ةعامج نيب ولعلا يبحم

 نييفوكلل سيئر ةلزنههمع نبا ليقعنب مس ثسبهناكلذو :ثكتناهب زح
 ءالب رك ىلا مامالا لصو مرحلا رهشلا نما”يفو :هولتقو هوردغ عمجب اذاو

 كانهزرش ىلع تلفاق عم مقسم ردقلاو ةلاملا نم مقوام فرعي نكيلو

 فرويواعلا ىساقف ٠ هيلع رعبل فحز شج هاجافو الا رقتسي داكامو

 شطعلاو عوجلا اهسالو فصاو هفصي الام تاباذعلا نم عوبسا ةدم

 ةرمزلا كلث نملتق* اروشاع موب وهو روكذلا رهشلا نم رشاعلامويل ايفو

 لها نم ًاصخش 14 ةلمج نيفوتملا دع ناكو ةدملا كلث يف تمي مل نم لك

 ٠ ماشلا قشمد ىلا نذخاف ءاسنلا اماو :هتقفرب اوناكن م ,؟و تببلا

 :ّينا.اور راهزا ءارحصلا كلل يف تبنءنيمولظملا ءالثوه ةافو دعبو

 ىمسو» ءالبرك ةحبذم تدغو ٠ ءادهشلا * امد اهتقس ةفاتخم ثيداحاو

 يم عيمج ةفلفيس ةقداصلاةقرحلل ةفدارم «اذك بحلا لحم ءالب رك
 جيذ دقو « يسملا نوم اعون نريسسحلا حبصاو ٠ ءادبثلا ءالوه

 + ةايحلا مالكم هيلا لقنيل هيف ىلا يذلا نسمزلا يف ىلنلا ءادفل

 ًادمحم ربخا ليربج نا ةعيسشلا دنع ةيورلا ثيداحالا نمو

 ع اهئاشبا دحاب يبني رمالا ناب هتئبا  ارهزلا ةمطاف أبنا ادمحتو

 ٠ اراكابندلا فيس ةربشلا لكربشي هربق نابو هجولا اذه

 :ةوبنل اقبطرمالا متدقلو ٠ةعمسلا ةديمب نوكُل ةيدم هلوح ىنبلو
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 انو نيسرغلا راكفا 13-3

 كلت حوقو نم اموي +0 دمب 41ج «5» رباج همساو ةباحعلا دحا نراف

 نا» :هل لاق دق ناك ًادمحم نال ٠ ديهشلا مامالا ربق وكيل ةلئاملا ةحبلا

 تناكف“:هربق ةرابز أدبت اموي+ -دعبو ء البرك يف نفدبو لئقي نيسحلا

 خيرات أدب نيملا كاذ ذنمو ٠ ةنرنلا هذمل «ه » ةرايز لوا رباج ةرايز

 هد اليك بيلا
 . ىراصتالا للا دبه نب رباج وه (:)
 كلذو سأرلادسم ةرايزب اهيمسي ضعبلاو ٠ نيعبرالا ةراي زب ىدس مويلا ىعو (0)

 ىلع ”هبحصب ماشلا نم نيحلا سأر دوع ناك نيسحلا ربق رباج راز ىذلا مويلا ىف نال
 كالذيف ندبلا ىلا سارلا ديم ناكو ٠ ماشلا ىلا ىرسسا اوذخا نيذلا هتيب لهاو هنبا

 ٠ نيمبرالا بمس مك سأرلا درع ةرايزب ًاضيا تيمسف ٠ مويلا

 ةمالادهاشم دنع واربق دنع ارق نيسحلاب ةصوصخم ةرايز وا هبطخ مويلا اذهلو

 لصتيو «: ل هللا لآ اي مكيلع ماللا » : ايلوا :هسدقملا "هنكمالا وا رثع ىتالا

 نانجلا حاتفم مجار  اضيا قداصلادمم نب رفميو رباجي ةرايزلا وا "هبطحخلا هذه دنس

 * ىبع عبط 4١8 ل موه ص هيقدالاو تارايزلا ىف

 هبولوقنب 'رفعج لاق ٠ نيسلا لتقا مايا ىلا نيسحلا ربق وا هال رك سيسأت قئري (5)
 نيذلانا ٠٠٠ » : هصن ام ليوط ثيدحنم عوبطم ريغ وهو ةرايزلا للءاك هباتك ىف

 سردي ال ءانيو ["همالعىا ] ًاملع هل اوبصتو ( نيسلا ىنعي )هربقل ًاءسر اوماتاءوهفد
 ىف ىفوتملا ) ىلاقلا ةزمح ىلا نع روكذ لا باتكلا نم رخآ عضوم ىف لاقو « هرثا
 بابلاتيلا اذاف ٠٠ 0»: هصن ام قداصلا دمع نب رفمج هّللادبع ىلا نع ( روصنملا دع

 روبق ءاذحي فقنو ةهفقساا نم جرخم مث ٠٠١ لقو بابلا ىلع فقق قرشك١ىلي ىذلا
 ١٠١ ؟- م١٠ راحبلانم ؟؟دلجت ىفىسلجملا ىنملا اذه وحب ركذ دقو ها « حلاءادبسلا
 .اهريغو ناريأ مط ؟8 ”هحفص لامحالا لابقا ىف سوواط نبا ديسلاو * ناريا عبط

 ةهيل_ت هباتك ىف بلاط ىلا نب دمع لاقو .ًابرغو ًايقرش باب هل نا ربظي اذه نف
 : هضن ام ع نيحلا دينك هركذ دم (عوبطم ريغ وهو ] سلاما :هنيذو سلاهلا
 ىلعالاسابملا ب نمز ىفو ”هيماىبدمب كلدك لزب ملو دجم هلع ىنإ دق ناكو ....»

 نومأللا نم ىلع ديعا مث ربقلا عضوم بركو ةردلا عطقو هبرخ هناف ديشرلا نمز
 هباصصا روبتو نيسحلا ربق بيرت, سماف ... ساسملا ىَب نم لكوتملا مكح نا ىلا هريغو

 ريصتمملا هلساودمب نمالأب ماقو لكوتملا لتقذا ىلا ... اهباع ءاا ىرجاو ايمضاوم بركو

 ناك دقف هلوح رودلا ءانب اما ها« هماي ىف روبقلا داع و ...بلاط ىبا لآ ىلع فاطبق

 سهم عبط 14 اهحفص ا ءزجا 5853 5هنس 1 ريثالا نبا عرات مجاد ٠ لكوتملا مايا لبق
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 ذنب انوحت نيسرغلا راكفا

 مهتكم لب مهجحتو ةعيشلا سدقم تءبصا ةنيدملا هذه ناف مويلا اما

 نومفاديو«مهنع ةكمنومح ام رثكأ نرلسملاريغ نع اهنومعي هو«0»ةناثلا
 ةبهكلا ةكم يف ناكناو ٠ةكم مرح نع نوصفادب م رثكأ اهمررح نع

 ٠ دوسالا رجحلا ةبكلا يفو

 أم نسح أنا نظنل امناو ٠كاهننا لكن ع ةديسب ء البرك تيقب دنلو

 «ةيوفرفلا» ناطلا ةديرج يف جردأ اموه تالاقملا نم الر ك يف بنك
 كلذ لبق قباس اهقبسي مو ةنس لئاواو 1407 ةنسرخاوا ون يف

 ناوالا كلذ لبق اهل ةرواهلا ء اجرالا نع بلكي لولب ٠ ةغللإ كلث يفدبعلا
 لسخد هناف ءراعلسملا «روصنملا » مساب ان يفتخلا لضافلا انبتاكم اما

 ام لكو نعصتلا لخاد موسر رشن ىلا هتطساوب انلصون دقو ءالبرك مرح
 بكاولاو راوزلا روص 8ع البرك ةئيدم دجاسم رئاس موسرو هب قلعلب
 موسر انئلحم نم ؟ تال ددع يف رشنف اًقباس لءف اك« اهار يتلا ةلفاحلا
 « لسالا يف ةروصم ةلاقلا ٠ هيف امو ةكم بلق

 عرفلمرج ةيئبسحلا ةكار لبفراولا لذتلا لظ تحت ةسلاج ءاليرك
 لئازا اهشرع« لباب هيلع تبصن دق تناكيذلا تارفلا كلذ تارفلا نه

 برغلاو للا سور قوف نم دمإ نع ىرت ةنيدملا لصت نا لبقو
 ىلاماو ٠١4 هحيص تايفولا تاوفو ٠ رصم عبط م ةةحقص ؟ هزج هآدقلا فاو
 . نأريا عيط ؟١و ل +٠١ ”ةحفص ىسوطلا

 مرح نومحجبالو الك جحلاك هطيرف ءالبرك ةرايز نا دقتعي نع ”هعيشلا ىف سيل (؟)
 تديلءالب ركو كلذك نوكي فيكو ”هكمم رحل مهتبامنم رثكا نيململا ريغ نع ءالبركا
 قلا ٠( ”هفوكلاو . سدقا'تيبو . ”هئيدملاو . "كم دجسم ىهو)"ةعيزالا دجانملا نم,
 ٠فمض فلاىلاو فمض فالا ةرلشع ىلاو فدض فلا فلا ىلا ةولصلا ؛مف فعاضتلا
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 عم

 ةئلالثملا رجلا « م٠ ةيئاشاقلا ابينعص يبق راجنالا رئاسو فاصفصلاو

 نانحصلا ناذهو زب ربالا بهذلا نم ةلالغب ةاشغأا اهنذ امو « سمشلا يف

 هباحصادح اوهيبأأ ند نيسحلا خا سايعلا مامالاو نيسحلا مامالا انعس امه

 بحاصدهبف لئق يذلا نطوملا يف مئق نددحتسلا نبذه نم لكو ٠نيبوكتملا
 ٠ هب صخو دييشلا مامالا

 تافارزبوصو بدح لكن م نيتبرتلا نيئاهىلا لسني ةنس لكيف

 فاق هوكو دنلاو مينا رايد نم امييلا نيمداق ةعيشلا ءانبا نم تافارز
 ءالبركو ٠نويعيشلا رثكي ثيحةبسا بلق نم ةيصاقلا دالبلاو « زاقفق»
 انمويىلا ةئيدملا هذه تيقب ا[ راوزلا ال ول لب«ةغراف ةنيدم راوزلا نودب

 ابيرقت ةنساا ةباحمودت ةرايزااو -راوزاا اهيلا دفي ال يتلا مايالا ينو ءاذه
 الا اهيف سيل ةدماخ ءالب رك ىرل -طقف ءاروحابلامايا

 . لقتل ةللظنلا م «حوطس قوف ,ساعنا !مهذخادقو ١رثك الايفون هاو

 نيسحلامرح "هبقو ٠ فقس هلسيأ فوشكم ندصلانال اهينحال اهيءرح ب
 ل ضرع اكايش ١١ لفسالا نم اهطيح ىفو بهذلاب اهالعا ىلا !ملفسا نم ةاشفم

 رع كابشوكابش نيدو جراخلا نم ًارتميتنس *0و رثمو لخادلا نم دحاو رتم كابش
 جراحلا نع رثم فصنو رثمو لخادلا ند 0 ؟هو 3 نم ”هبقلا عافترا غل ملمس

 ”هقفن ىلع بهذلاب اهنيشفت اكو ًارته ٠١ بارق اهالعا ىلا ( مرا حطس نم ىا )

 قوف اهطئاح ىلع بوتكموه ك١ مود د ١؟07+ ننس كاذو ءاش نمدلا رصان
 + تايآآلا ضد هيف بهذ ةروكدملا كيبابعلا

 نوس+ موسفناهآآلب رك ناكس ناو ريث ؟."هقرف
 ناكسااب "هجومتمل' ”هغراف الب ركف لقالا ىلع همست فلا
 نم "همنا فلا ىثام مايالا كت 3 1 مايا اهيف ماحزلا دتشي نكلو

 ٠ سانلا طالخا
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 نحا انوحم نيمبرغلا راكفا

 رظناو بهذا < نورقلا ىدم ىلع ةعيشاا ىقث فرعت نا تدرا اذاو

 هب دوجيام رخقاب ةنادزم اهرثءالبرك« ١١هدجاسم رئاسو نينحقلا كنبذ
 فوم يناشاقلاب يلطملا رجالاب ةاشغم ًالثم اهناطبح ناف ٠ نيدلاو بحلا

 ناناسنالل نكمي ال هنا:لوقثل كنا ىتح منصلا بيتا ةيهازلا ناولالاب

 ءاننبلا ةيكحج تاوهس باوبالا بناوج يفف ٠ كانه ىرب م رفقا هاني اي

 عماجب ذخات يئارلا نم عطقب ةعصرم«سيراخنلا ةئيه ىلع لكشلا ةعيدب

 ىلع قبطنت داكن نسحلا ةقئاف اساوقا ةسوقم باوبالا ىرثو :بولقلا
 تحناو عطقلا بيرغلا قاباطلا نم اهيراختو؛ةمرخم ابلكو هاقابطنا اهسفت

 نر. ةزغللا دقلا ةقيشرلا دمعلارك5 نع لفغن نا انكي الواذه؛ رثملاو

 ٠ فاوط عدبا مرحلاب فوطي يذلا ءانبلا مدن يو «رخافلا بشخلا
 ام نود آلا نوكب ال لهو رخذلا اذه نم نسحا رخذم نم لهو

 ؟ ايدافو أاصلخم ةعيشلا ةعامجلعبصا يذلا مامالا تافرب ردجي

 شقنل'ةعيدب ةبطصملاو“مامالا مهر اهتمت ةسيفن ةبطصم مرحلا قا يفو

 « ٠١ » هبشلا نم كبشم ءارو نم ىرت«نيواتلاو غبصلا ةبيجع «رئملاو
 قدحتسم ىود ايف نودبعتي وا "هءيشأا 'هدصقي دجام ءاليرك ىف سيل )١١(

 ركذل ىنمم الف ماع دلي لك ىف ةدوجوم ىفق "هيداعلا دجاسلا اماو سابملاو نيسحلا
 ٠ اهايا .بتاكلا

 بناج ىفو ناكرا :همبرا وذ وهو :هءسانلا ةضفلا نم لب هبشلا نم سيل (1؟)

 ًارتميتتس. 4 اهنم كبش لك ضرعو كيبابش 4 ضرعلا ىفو كيبابش ه هنم لوطلا

 ىلعهنيا عرض ىلع اضيا :هضفلا نم ريفص كبشم هنم قرعتل بناجلا ط-و نم عرفتيو

 بالا كبعم لوطو [ داجلا وا نبدباءلا نيز ىلع ريغ وهو ] هعم لتق ىذلا ربكألا

 لوظو رتمقصن وراتما ؟ هعافلراو رتمقصتو راتما 4 ضرع ىف رثم فصنو راثءا »

 ٍنيسحلاكبشم ىلءايفو ًارتميتنس ١4و رتم ضرع ىف ًارتميتنس 70و نارتم نبالا كبشم
 ”مئامر نيكبشملا نم نكرلك ىفو زيربالا بهذلا ن. ابل لكشلا "اقل طن انآ 1+
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 انوحم نييبرغلا راكفا 0

 فحت نم ةفحت لب؛عنصلا ديرف طاسب وهرائس وا ءاشغ اهلظي؛ تمصملا
 نر هل ردنقي نا نكي الو*<سرفلا عانص ةرهم نم ةفئاط هنكاح؛ ماعلا

 ةيمامالاراوزلاهبل! يري ام ةياغوهربقلا اذبف .هناقنا ةبارغومهماكحا عبدبل
 هبنوك منو ززللا كبشما اذه نم نوندب مرحلا اولخدوءالبركاولصو اذاف

 ىلانومجري مث ةراحةالص«1؟”نولصيو مهبديا نوطسبب مثءىقلو رةدابمإ

 ٠ مهحرف ةرثك نم رونم شاب هجولاو اولا ثيح نم

 ةبمكل افالخ لانملا يبدرق نمز لك يف نايقبي هربقو نيسحلا نح نا
 لاق يذلا ربشلا وهو«5١» مرحما ربشلا يف نورثكي ءالبرك راوزو ةكم
 نر. اهيلانوبلتلوةنيدملا كلل يف نوعمجت, مهارت اذلو هباحصاو مامالا هبف

 تاولصلارهشمرحارهشنوكي هيلعو ٠ تائم تائملفاوقلا ينانفبوص لك

 ةوتلاو ةيعدالاو ٠ 16٠«
 نحءانف ايس الو نوحصلا ةينفا ىرث ناوالا كلذيف تنا تئج اذاف

 ةاس.ملا ئارملاب ةاشفم مرحلا كلذ ءامسو ٠ رثم فصن بارق ايلوط غل بهذلا نم
 ٠ هفساو هفصي نا ردقي ال لكش ىلع( ”هنياع ) ىكرت ظفلب دادغب لها دنع

 ةولصلاو اعدل ريغ نيملسملا دنع ةولصلا نال نوعمي حسالاو( 1 )
 مهلاف ىراصتلا دنع كلذ ىالمم دوجسو عوكوو دوحقو ماي ىف نوكت اندنع
 , مامدلا درج ىلع ةولصلا مسا نوقلطي

 مورلاىف ىهو ( ةفيع) ةرايز ىف ءالبرك ىف راوزل عمتج ام رك( 14)
 ةجطاىذ ريش نم ه ىف كلذ جلا ىف ةفيع لبح ىلع نومللملا فه ىذلا

 مالسلا ... ريكا هللا» : ابلو' سوسة رايز وا ةيطخنالب رك ىف مويلا كلذلو

 مالو سا مه ص نمناذلاحاتعمعج را« هللا ةوفص مدآ ثراو اي كيلع

 , ناضءر رهش هبوتااو هيع دالاو ةولعلا ربث(8١1)
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 "1 انوحت نييبرغلا راكفا

 اك ءالب رك يف راوزلا 216 ضئارف لوا نم نالءنينموملاب اصاغ نيسحلا
 ٠ دوضولا دعب مرحلا ىلا اوبهذب نا ةككم يف

 نال الها نونوكي ١00« نلا ءانف يف ىلوا ةالص اولصي نا دعبو

 لهالهب ىوصقلا ةداعسلا ىلع مهماحدزا هيف نومحدزيف نينما هواخدي

 ىلا ةراشا ءاضيبلا معلا »1١ مبتور ىلعو ةمبظعلا حرفلا تاوصاو

 فومتب نيذلا ةداسلاو ةكم اومم نربذلا جاجحلا اما :مهبولق ضايب

 كوكل نيباحالا بلغا ينو .رضخالاب نومتعي مهناف تيبلا لها ىلا
 ىلا سارلا ةمث ترم « 17 » بادحلا دشا نجحت دقو ٠ مهعم مهثواسن

 ٠ لجرلا صخلا
 كا ا كن

 «هلمجو هكر ىف ءرملا ريخم بحتسم لمع وهلب راوزلا ضئارف نم كلذ سيل «4»
 ٠ اهكرات هللا بقاعيو ابجاو اضرف دمت اهيف لامعالا نال "كك فال

 باب يف ءاعدلا لب ٠ بتاكلا معزي امك ءاعد الو ةولص نءصلا ءانف ىف سيل »٠6«
 اذهةوالت دمب مث (جلا ربكا هَسلا):هلوا صوصخم ءامد هلو مرحلا نود وه ىذلا قاورلا

 مالسلا ) هلوا اضيا ًاصوصخم ءاهد أرق مرحلا باب نم اند اذا تح قاورلا لخدي ءاعدلا
 م مو5 ب عجم ص نانجلا حاتفم عجار (ملا سلا دبع اباي كيلع

 هنداع بح ىلع لك مهئايزا فالتخا ىلع نولخدي لب ”ىش كلذ نم سيل 8

 * قبقملا هسايلو
 موب بارعالا روزي فيك تيأر ولو .ةتبلا نيجحتر الف بارعالا ءاسن اما« » ١0

 ءاعدالو نذا نودب سأب ةدشو سمحت. مرحلا نولخدي مهناف:ابمم مهنم تيضقل ةرايزلا
 ”هفلحلاككلذ دنع نوت وكيف رختآلا ”هفطنع مهدحاو كسم دقو كابكلا لوح نوفوطيو

 مهدصق ”هباغو٠ ليوعو هم مهلو ”هيشحو ةلاح ىفو ٠ اهافرط فرعيال ىتلا ةريدتسملا

 ةلوبقم هيرايز تسيلو رئاز ريغ كابعلا مثل قفويمل ىذلا نا نودقتمي منال كابعلا مث
 مويلا كلذ ىف كابشاانم اوندي نا ىلع نوردقبال نادبالا ىنيطالاندملا لها ىرت اذلو

 ان مهضعب عفدو بارعالا ءالؤه محازتل
 نودقتعي مهمال انيدال افوخ كلذو نيحلا هيخا نم رثكأ سابعلا نومرتحي مهو

 سابملا نا نولوقيو هناكم ىف هلتق امبرو هتعاس ىف هنم مقتطي هتمرحب فختسي ىذلا نا

 نيسحلاو ١ بضقلا عيرسس جازملا داح:هانعمو :راحلا سأرلا ىبأب :ميضعب هبقلي و ٠ بطفل عيرس

 * يفمي نا هيلع قح ملح موصعم ماما
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 انوحن نيبرغلا راكفا انذب

 رارنم راوجيف نفدي نا نم نكمتي يذلا نموملا نا نيلسملا دقتمم نم
 نوم دحاووا تييبلا لها ءابسسنا نم بيسنوا ةمئالا دحا هيف نوفدم

 اذملو :ةعسلاو بحرلا ىلع نوكيو نوعفم ةنجلا هلوخد ناف «ةياصصلا

 ”ىدحتت يتلا ةرهقما كلث دادنما ةنامسالا يف بوبا دجحم يف ىرت بيسنا
 روبقلا كلن نيب ىرتو .اهيف هنت ثبح لالثلا لقوثث ىتح يداولا نم
 . البرك يف مالا ىرج اذكهو -دو.سالا ورسلا نم ءايبغ ةياغ ةديدملا

 منيل هللا ىلا مهتيعدا نوهجوب ةبس دالب ىصقا يف نينموللا ىرت كنق

 ءالانم اتش اولانيل ١145 نيسحلا ربق راوج يف مهثوم دعب اونفدي نا مهبلع
 بامحا لجرل نط هنا وه ةيمع سابملا مرح ىف مسدحا نع انا هتيراسقيطا نمو

 ًاضك ار مهقحل ءوكرتو اوضمعيحجنا لعامل من ماحدزالا ةرتكل فاوطلا ىف مهنع رخأتق
 ملأتف مرا باب "هبي رثع هضكصر ءانما ىفو هيلع يت الو مامالا عيدوت نود نم
 نوكسو ملا ردكو ءاهلا مم ءايلا متش.:(مجيي) ظقفقلا اذهب 4 الئاق مامالا ىلا تفتناف
 كلذب نطق املف سابملا بطاخم هلا روصتي وهو - كرثا ىحو كوانب مده ءانعمو: ملا
 ٠ لمعلا فتأتم ًامجار ركو هيلاذي فرتعا١ه مامالا مدح دحا رجز ىلع ةيليه دمب
 قيور ديباي ىوبو ىا دنياي ) باطخلا اذهب هيطاخم قخاو ٠ ىابملا نم ًارذتممو
 نع تملكت اب تملكت ىنال ىنع فعا ىحورو ىلاو ىف دمباي هانم (- شيا كتفرعاتب
 ٠ ايا ًاضكار هب قحل مث كترضح ىف ىلا ردا ملوقيورو دصق نود

 ( فينلاف ىا ) (ع) بااط ىلا نب ىلع ربق راوج ىف نوكي نفدللا بلغا 45
 صراف نوادي فالآا ءالبركق نذدي ًادحاو ىرت داكةالو ايضاالب ركن م قح
 ,بق» مولا دتع اذل وهفجتلا

 ىف يلو ”هعام فصنو
 ٠ تناو فجنلا ةريقم ىلا ربلا

 لاو. تبقا ان
 اوال دقا سمع اهماب اهيف

 رمكا ىفو عنصلا ميدبلا نوللا قاف
 لبت نم نوفظوم لاجرو ةياقسو هاتف قئادح اهئاحاس ىفو ةولصلل مضاوه روبقلا
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 1 انوحم نيسرغلا راكفا

 موبلا تحصا ءالي رك ناف ةلهجلاب و .هل نيصلخما ىلع اهب دوحي يتلا هئماما

 < تاج ايلكح هللا رايد فيس نيثوثبما ةعيشلا ءانبا عيمجل اماع انفدم

 ةنيدملا هذه مويلا تحجصال ىمالا كرادتن ةينايثملا ةموكسحلا نا الولو

 ةيرفعجلا نال“ لي ولاا ءاودالا مئارج ثعبنمو؛ةدفاولا ضارمالا ةءابم

 ةئبوالاب ةثومملا رايدلا اهب نو سوجيو ىتوملا ميمج ةئيدملا هذه ىلا نولقنب

 ضارماب اوفو' نم ىتولا ءالئوه نيب نا نع الضف اذه :ةثولملا ريغوا

 ءرطوم يفو؛ةدحاو ضرايف ثلا كلت مارتف :ىودملا دشا ةيدعم

 كعبنموا«ءاب ولا تبنم ضرالا نم ةعقبلا كلت لءجي نا .هناش نم دحاو
 ةبموملا ةلا مهمهل نم دقع دقلو :ماودلا ىلع ةضيملا رشتنموا« نوعاطلا

 ىودملا ةبيرسلا ةيراسلا هاودالا كلت شويج تام دصل ةديدع انا
 ىودعلا وشف طيبثلل لئاسولا نم اهئنكم يفام تذخاو كتفلا ةديدشلا

 ولو ٠ البركل خدل ةثج لك ىلع «15» اكنرف ه٠ وه امر تبرضف
 « تسرعلا ةقيثولا ةعبشلا دئاقع مرتحت اهنكلءتانب نفدلا تعنا اهنكما

 «* :"اهدلخب ره ملام اههجوبموقيف بصعتلاو ةنتفلا ةرئاث روغل نا فاختوا

 قو رن لق هيلع هسفن روبقملا هنقو فقو نموا هل نيثراول» هيراقاوا روبقملا ”هيرذ

 كلذ ىف قتلا روبقلا كلت ىلع نآرقلا نولتيو هيلا ءاملا نولمحيو لمملا كلذ نومدخي

 لوالاروبقملا نم نيبرقالا ةريشمب لب دحاو ربقب اًسوصخم سيل دحاولا تيبلا نال تيبلا

 اهفرعي داضصيال(ع) حلاصو دوه هللا يببنأ ىرارم ىلع *هينبم ”هبق ببقلا كلت نيبو

 ٠٠0 دعب ىلع 'همقاو فو ٠رابقلا نم اهيلع او ءاهئانب ةراقحل اهيلع هلدي ليلدبالالجرلا

 + لامعلا ىلا دلبلا روس نم رم
 كلذو ”هينامملاةلودلا ”هميتنع "هييرضلا هذه تعفردقو(”هحيم) ًاغاصاشرق 00 ١5

 6 تهكم دع نم

 امريغو فجنلاو ءالب رك نع دعيت ىتلا "هكمالا نملقنلا هموكلا تمنمدق 2,0

 + ةهرشلا نم ثداح دا ثدحم ملو *هئبوالا مايا ىف ايس ةيم ريغ دهاشملا نم
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 اموحم نيسرغلا راكفا <54

 ءارقفلا عنو ةلئاط غلابم ةيلحلا ةموكتحلل رمش, نفدلا مسرمسرلا اذهو :ةتبلا

 ءاينغالااما ٠ةنوميملا ةعقبلا مذهيف مهالوم اونفدي ناب اوركفينا نم(

 ثحت هتافو دعب مهيلا تعقو يتلا ةلئاطلا لاومالا نافع تيملا اوثرو نيذلا

 ةمبسجلا غلابلا كلتبهيلع داج يذلا كاذ ةنجنفديف عرسينا ىلا ثراولا

 موزاملا روربملا لمملا اذه هجو يف هقفني فرصم يا لفعلسيال .ذئنيحو
 رايدلا هذه ىلا ةيسا رايد ىصقا نم ىتوملا كنلوا ثغج لقنل اذكهو .هب

 ٠ ميراتلا يف روهشلا تارفلا رهنل ةرواج ا
 دقلو 05 :ءالب رك يف اذا عوقولا ةريغكة قث ةقئاشلا ةلفاحلا تانفدلاف

 مهئاملع ةّئاو ةمبشلا دونهنم دحاو نفد بكوم ةلاتملا هذه بحاص دبش

 انو ٠نانرلا رفصالا نرم ةظهاب ماب ءالبرك ىلا لقن دق ناكو«لوحتلا

 يهذوايلكك ٠ ءالب كمل تماق ريبكلا لجرلا اذه توبات ةنيدملا لخد
 اوزدكر دق ةدلبلا لها ناكو (5*) صخش فالا ةرشع هتنج لابقتسال

 لك ىلع هلذجب فقي عمجلا ناكو ٠ةببصلل اماظعإ ةفلتخم تايارو امالعا

 مادو راوسالا لوح اهب اوفاطو :اهعملوا ةيعدالا وأتيل اهوطخُي ةوطخ
 نم ءاج يذلا ىفونملا اذهو نحصلا اوغمل» نا لبق تاعاس ثالث فاوطلا

 نفد هنا وهو ماس ماعناب زاف ءالب رك يف ريخالا داتسالا هءار دنسيل ديعب

 راهن ليل بوانتلاب هربق ىلع نو أرقي ءارقلا يبو نيسحلا مامالا نحص يف
 ١ ربش ةدم

 3 قولا يبت :دولانا:لوقت ةقبتملا قوقح ةيدأت امابقو
 هقلابم هيف 252٠١ فجل ىف 552٠© "هتيلا هنع ءآرقفلا عنامال «15
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 ل خويشلا قوس

 الف ىتولل نس يذلا نوناقلا نع هب نوبكتي اًبرط مل اودجو ايندلا هزه
 هنسحتتلال قي رطلا اذهو « كما موسر نممهبلعام اودوب ناىلا نوجاتحي

 هيف اوددشي نا نيفظولل نكبال نكل :هيلع فنوقفاوي الو ةحتلا ءاماع

 هابقع 45 دمحت الام ىلا ديدشتلا اذه مهب يدي نانم اقوخ اوفسعيو

 ىلع متحام ةيدات نم ملاح مهنكمتال نبذلا نونيدتملا زوملا لها لعق اذاف

 ةياججي نيفظوملا ىلع تبملا ةنج يفخت لئاسو ىلا اوأجل مهنا ح9 نرذدلا

 ودغت ىتح هماظعنونحلتل اروطوء اب را اًبرا تيما نوعطقب ةراتف٠ سكملا

 نوراستي يتلا مهبايث تحت ءاضعالا كلل نولعجي ىرخاو«؟0»قيقدلك

 اواصوتيل رشب لاب ىلع رطختال لئاسو نوامعتسي إمجلاب و لخادلا نم اهب
 لاقيىتح *؟5 ءالب رك حايرا اهبفست يتلا لامرلاب تبا مر اوطلخينا ىلا

 «يتا ةيقبلا» ٠ ةينيسحلا ةنيدملا كلل ىتوم ند يصحا هنا هنع
 - جوس

 0 خويشلا قوس
 اكمام طتقأموسع هك عمودمطتوسع هدع ةودسو - هع - ©طتمساعات.

 اهدودح و ”هئيدملا هذه مقوم“

 تارذلا ةفض ىلع عقاو ةثيدحلا قارعلا ندم نم خوبشلا قوس ءاضق

 سيراب نم ًالوط ءةةجردلا وتو ضرع“ :ةجردلا نم اًبيرق ىنملا
 آب ونجو ٠ تارفلا اقرشو الاعث هدحي - ٠قفتنما ءاوا يونج في وهو

 اهتحت وهو ةيرصانلا رع ارتم وليك :دعبي وهو ةيماشلا ءارحصلاأب رغو

 5 لو دهاشنإل انال حارص ب ءاولمفل اودار'ولأ ع« ؛4»

 ٠ اميين ءالبركو فجتلا لها نم نييقارعلا نمكلذ كو ٠ هترم م'ظع

 ٠ فجتلا ىفهحيحصف نفدلاب قلعتي امىفءالب رك مسا نةلاثملاىف ءاجام لكنا معا« م

 نحط لجري
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 خويشلا قوس لكل

 يف ارم وك" و ميقعسم طخ ىلع ةريعبلا يلرغ نع رتم ويك 0١و
 ٠ اضيا ميقلسم طخ ىلع ةراهلا يإرغ بونجا

 خويشلا قوس سسؤم5٠*

 ناك اهنا كلذو :ةينودعسلا ةرسالا دج دمحلا ينيوث حيشلاوه

 براقام ىلا ةرصبلاو فارغلا نم همكح دتيء« ئرعلا يف اريك اكاح
 حبصا ىرخالا ةهجلا نم اهيلاوجام ىلا ةريزجلا نمو :ةهج نم تي وكلا
 كيس همم ناكو :اهلئابقو دجتو قارعلا رئاشع نم ريثك ىلع اهظع هذوفن
 نولزني ةعابو راجت مابخ نع ةرابع يممو ةلقنلم قوس هلاحوتفو هلاوزغ

 نوضرعيو مهقوس موقتف موءايخومهب راضم اوب رض اذا بارعالا نم يبرق
 اهنوضراعي و «نتل يا» غبلو ثاثاويفرخو ةين او سلبلنم هيلا جاخحياماهيف
 لثمدجوب و :اهريغو ةرضخو لقب و«نهد»نم<و فوصو رب ونم اهريغب
 ٠ لحرلا لئابقلا عم اذه انموب لا قوسلا هذه

 اهثيح ىلاو لح اننبا ماقث قوس هبارعاو ينب وث خيشلا عم ناكهيلعو
 تارفلانم ةببرق ةّماد قوس ماقث نا يف اوبغرينيوث بارعانا مث "لحر
 هئاوه نسحو هئام بيطل خويشلا قوس مويلا هبف ىرت يذلا عقصلا يف

 نا لبقو ال عضو ىتلا ةيالا نم همسا قلشاف كلذب نذاف هاعرم ةرثكو
 قارعلا رئاشع نم ةريشع مسا وهو يشاونلا قوس يمس مسالا اذهب فرعي

 بهذلاو ةضفلادوقن نم تائمخورشلا راجت يطعي ينيوث خيشلاناكو
 بلطي وا مهنم اهبلطي انيحديلا اهنودرب و اهعفن نم نوديفاسي ضرق ةلزنمب

 فرعف قوسلا كلل نم نوران لئابقلا خويش بلغا ناكو :اهنم اضوع
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 ف خويشااقوس

 ٠ يشاونلا قوس مسا تامو ٠ اًميمج مهاب
 هئاوه ةلاحو هثثب غران +٠5

 مالكا طول ةنس وننم هكحلم سناو ينيوث ةطلستبوق

 * وسلا سيسال ةنسيف فللخاو م1146 -- م ٠+1 ةنس وحن ىلا

 ةنس ناكر خآ لوق يفو م44 و1175 ةنس ناك هنا لئاق نمن

 دحا هلقتنام ىلع ريخالا لوقلا صالاو مالى -ابو اح و دلاله

 يني وث خباشلا مايا تعا نال ٠ عاقصالا كلل لها نم تاقثلا نيفراعلا

 ماالؤال داو ١١15 ةنس عقو يذلا«1”هلثق موب ىلا ه 1158 ةنس نم ين

 خوبشلا قوس عبصا ريبكلا خيشلا ةافو دعب و«؟»ةكبشلا همسا ناك م يف

 ًانيصح أهلعو ”مهتنوأومومهنرخذل انرخمو نئانملا خويش تاهل ارك

 مد نم مكواهيف تيضق ةجاحنم كف .هيلا اوجاتحا الكح هيلا نوأهلي
 20 اا ارا ا ا وللا

 دبع دييع نم دوسا دبع هلتق )١(

 ىو خيشلا كلم مدتانا دعب » : ارصخلم كنود ةليوط

 ( :همهلا ريكو سفنلا مظعو هماوشلا نم هيلع ناكام ىلع لدن هلتق نم بحتا ”همق

 ابنك هواغاف“+ عمس ةهصياو ًاديلب ًادبع ءاململا ىتاف « هلباقن كانه ةوق النا ملعب تاكو

 ىلا بهذاو( ًافكرزم احد هوطعاو ) خرلا اذه ذخ :هل اولاق مث

 ١ هذهنال التاق فختال هنركذ ناو هللا ركذا هنلد

 دبملا قدصف سلا ًاحيسم ”هكناللا مم نوكستو اهب ريطتف هحجا ب

 هل برض دق ناكو هتميخءاج ىح خرشلا وحن اهجوتم راسو هحمر لقتعاو هل

 عجلا درهلا قرتخاف ٠ هلوح نونغيو نوبعليو نوهلي لاجرلاو "مكبتلا ءام برق

 ضرالا ىلع هلدنط هنم لتتم باصاف حرلاب هنمطو هب كتفلا ديرب هنا دحا روصتب مو

 لتقفهبكريل داطنم هرضع لو اةحاجالا هل تذل ملف ناريطلا دبعلا لوا ٠همدي طخ

 + هليتق بناجي هتعاس نم
 اذه انموب ىلا دجوب وهو ٠ ميسقلاو لئاح قيرط ىلع بذع هام هكجبشلا «؛»

 «ةازفلا هدرتو بارعالا هلوح لزنت
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 خويشلا قوس "144

 ةيطعوا ةبده نم مك واهديعص ىلع ليلغا ريما نم م واهضرا ىلع كفس

 الو ىصحتال يتلا رومالا نم كلذ ريغ ىلا !هلويب يس تمركأ ةليزج
 مهخويشو مهئارما رئارمتثكتناو قفانملا ةوق تفعض ام هنا الا ا دمت

 في هتلخداف كانه ةلودلاذوفن دحشا ةلكلا فالتخا مهئاسئور نيب عقوو

 كلذ يف *ىثناو اهكالما تالجح يف ديقو اهكآلما يف هللخدا ام ةلمج

 ه 1584 ةنس ءاضق وسلا تلعجو ةبولاو ةيضقاو_حاون عقصلا

 116 ةنس كيس ادغ ىتح طاطحنالاو رتهقنلاب ذخا مث.« ماهالا ح»

 هثروطخ رابتعاب كلذو ٠ ماقممئاقهيف ناكناو ةب ربدمةلزنمب م ٠-1847

 -ةلزنملاوناشلا نم هيلع ناك مقياس نع ىرقهقلا هعوجروهيقر طاطخناو

 ةماخوو هنم راتمالا نع بارعالا عاطقنا وهف هلفستوا هيوه ببس اما

 «راوهالاوا«لطبلانالهلاهاب كتفل يتلا تايمحلاو ضارم الا ةرثكوهضرا

 لكنع اديعب قباسلا يفناك نيب ٠'ءءاوه دسفاو بناج لكم هب طيحت
 لوصو عنم يف هدهج غرفا دق ناك ينيوث خبشلا نال كلذو ٠ةلبووقمغ
 تمطدق راهنالا يلغا ناف نالا ثدحيام فالخبب .هيلا ةلجد نايغط هايم

 لوحي زجاحؤا اهعدرب عدار نودي ةهج لكويف هايلا ترشتناف تنفدوا
 برختف ةنسلا ىد. كانه ىقبت هياا ردعت ابصموا ىرجم دجتالذاو اهنود

 .لكرمو بساحتوا ضراءم نودي كلفاو لاقنتو ضرتو فلتلو رمدلو

 اهنيعاوط دشاو نيح ىلإ نيح نم اهابانوعاطل'ةدواعم اهطاطحنا بابسا

 ٠ رذي لو قبب مل هناف 18+ ةنس اهب كتف يذلا

 عا هاو شوا ب ع د 2000 .
 اوناكو ريغال دجن يلاداو يني وُث برع نم خويشلا قوس نكس ناك
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 انك خويشلا قوس

 : يف آلا هجولا ىلع مهددع ناكو ةنس ةرشع سم وحن لبق ىلا نب ريغك
 فنين نويعيش نوملسم

 مالا نويلس «
 00 ةئباص

 "0 دوب

 00 عومجلا

 تيب» ةفيرص ١٠6٠و تيب ٠٠٠١ دهملا كلذيف اهلويب ددع ناكو

 14 -وناخو د حاومامحو ةعيشلا دعم وةنسلان ارسم اهيفناكو« عوكل اهبشي

 نوموسقم مهوةعس الا ؛نمرثكاهيفدجويالفمويلااماو :تاوهقهواناكد

 نوثالثلاو :نويياهو مهودجن يلاها نم هنم ةئاما,نوثالث :يهو ماسقاةثالث

 قلطي و قارعلا لها رءاس نم نوقابلا نوعب رالاو نيبدادغبلانمنورخ لا

 هبلطتام لكي مهثاعايب و .رضحلا دبي ةراهللا رثكاو «رضحلا » مسا مهبلع

 عببلا ةرثك فيس اهلي ةيذحاو باثو ةسبلا نم ةيدابلا

 تراسل ةيراطعلاو مهضعب تاسلب طاقسالا يو » لباول

 لبحلا .هلراحت مها نمو ٠ اههباش امو ٍكئاطقو بوبحو روزبو « نبرخآلا

 ١ اهرواج امو دجن نم اهبلغا لصا نال دالبلا ليخ دوجا نم يثاف
 هتعانصو هتعارز ٠ ”ه

 اهنومسلو» ةرذلاو « نمتاوأ زرالا حاونا نم » بلشلا قوسلا ةعارز
 تادراوو -شاملاو ناطرهلاو ريعشلاو مسعسلاو ةطنحلاو نخدلاو « ةرذالا

 فالتخاب هنزو فلتخي رافللاو رافتوا * راغفط فلا لقالا ىلع يه عورزلا

 وليك 1560و ٠٠٠١ نيب هفالثخاو ٠ تانوزوملا فالئخاو قارعلا رايد
 توعرزيمهو ٠ نيئارفلا نم ةقفدنما اك ةريثك كانه هايملاو ' امارغ
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 خويشلا قوس فيلل

 عاستاو موهابم ىلا ةبسنلابةلبق مهتعارز نا الا حئاطبلا "طاوش ىلع ًاضيا

 نرآقلا ةرثك اهتعارز رقبقل بابسا لعلو ٠ مهيحالف ةرثكو مويضارأ

 ٠ عوبرلا كلث رئاشع نيب اهنارين ةرعلملا

 ةرابعوه اهيفام لكو نانبلاب اهيلا راشي ام تسيلف قوسلا ةعانصاماو
 رايدلا رئاسيف لذنبمو فورعمو يودبلا ةجاح هبلا سام ةفرعم نع

 ةفورعم يثو ةططخلا ةئبعالا ةكايجب نوروبشم اهيلاها نا الا :ةبقارعلا

 نسحيال نمو ٠ خويشلا قوسملاةيماع ةبسن ةيليشأا ةثبعالا مساب انرايديف
 تال آ بجو يحاسملا عنص ىلع ةفقولم مهتدادحو ةدادحلا متي ةكايملا

 ةبصلابنوفورعملا » ةئباصلا صئاصخ نم ةغابصااو ٠ لملا ةطبسبلا ةعارزلا
 ةراجتلا كلذكو « دم شملا يناثلا رمسكو لوالا مضب يبص مهنم دحاولاو
 ةغل عجار فوحشم ممج » فيحاشللا لدع ىلع ةفقولم مهتراجن لجو
 ءارمشلاو عيبا ىلع ةماق ملافسشا لظعم دويلا اماو « ٠١5:5 برعلا

 ٠ شحافلا ىبرلاب ضارقرالاو
 هتموكحو هتمسق 0

 ةرادالماقم ميق هيفو :دبسلا ينب ةيحان يشةدحاوةبحان الا ءاضقل اذه يف سيل

 ٠ ةرادا اسلجم اهدعاسي ٠ةيحانلا ةرادال ريدمو ٠ ءاضقلا
 هيف لملا 50

 ذل ةفاصصلا الو فصلا نوفرعيال هناكسو ٠ كانح ملل ركذي ناشال

 نوزواجبال ةردانلا دئارجلا ضعب و بنكتلا علاطي نم ةلمجو ٠ ردن نم

 . دجن يلاها نم ءالثوه بلغاو رشع ةسمخوا ةرشع
 ءالشلا كدب مايا كيس بلاط ه٠ ومن اهلا ددرتي بيئالكةمإ را هفو
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 ه١ حلاصلا ريغوطاص'ا نيب قرفلاباتك نع ةدافا

 : هجولا اذه ىلع ةموسقم يمهو ٠ داصحلا مايا فو ٠١, و٠

 ٠ ةئباصلادحاوبانكو ابلاط ١و نم +اهيفو نيملسلل سنتاتك

 ليخدلا نايلس ٠ بالط ١ ١ودحاو عم اهيفو

 ضايراا بحاص
 0 ا د ت2 تع جس

 حلاصلا ريغو لاصلا نيب قرفلا باتك نع ةدافا
 1ع 818.06 6طمتمفلر :ظا-ظعو اننص ىعفتتاط مم عام ى-عفلتتا.

 سويتالب نيسسأ ليوغ ىنايسالا قرشتسملا "همالعلا ةرضح انياا تَبك

 حلاصلاريغو حلاصلا نيب قرفلا باتكب قامان ةرابع ايف ركذامةلمج نمو لاسر

 ؟ هللا هسرح لاق

 هه ةحفصلا ىف 1911 تهئس بآ ددعيف مكتلجىف باتكلا اذه متركذ

 باةكن م ىناثلا مسقلا هلا ءارا ىذلاو . هارب مناف لقتسم باتكهناو م

 عبط دقو « كولملا "هحيصنف « كوبسملا ربثلا » : مساب فورعملا هسفنب ىلازغلا

 عسلطإ رفسلا اذه ”ىراقو ها1ملاب تهنس ديؤملاو بادالا ”ةعيطم ف يهم ىف

 ىبتا ا باتكنا ىلع ناطلسال هلا اما هيسرافلا "هقالاب روكذملا فاؤملا هأشناىذلا

 لوصا ةريسشع ىو لوالا مسقلا : نيمسق مو-قم وهو ءاش كلم نب دم

 ىناثنا مسقلاو . ناميالا ةرجش ىتل نيعو . لدملاو ناعالايف عورف ةرشعو

 اهوامسساو اهنيءاضمو . باونا ةهعيسس ىلع لمتثيو 4٠ :هحفصلاىف ”ىدتي

 تاحفص نالا كنودو . مكتاحبىف روكدملا طخلا بانك ءامساو نيماضه لدم

 مب ص ىناثلالصقلا . 40 ص ١ لصفلا عوبطملا باتكلاف لوصفلا سوؤر

 164 ص سماخلا ل_صفلا . هس ص مبارلا لصفلا مه ص ثااثلا لصفلا

 #1 ص عباسأا لصفل: 1١6 ص سداسلا لصفلا

 قرفلا باتكن ع ملكتي 18 فاحتالا هباتك ىفى غنيم ديسسلا نا نظا اذا

 .هنع لقت_م هناو ربثلا باتكنع فان باتكلا اذه نامهوتدقناك هنال الا

 هتمرب دوجوم ىناثلا بابلانم هتلت_سا دقو برعل! ةغا هركذت ىذلا .لاثملاو
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 ءايندو ءرملإ انني

 نام ىلع ذخا لاثإا اذه قابس نمو . مهتهحفصلاىف ربتلا باتكىف هترايعبو

 معو أشن ًاضيا قايسسلا اذهنءو ءردص ىلع شق ىذلا ىطخلا باتكلا مسا

 اهئاو : بألا ةرابع كيلاوزونظلا فدك بحاص :هفيلخ جاحلاو ىضترم ديسلا

 . حلاصلا ريغو حاصلا نيب قرفلا اذه انباتك اره نم رعبا اذه انركذ

 تدك ىلا اوم--5 ضبا نا نظا هياعو

 .ًالصتم ناك ام اوترأ هجولا اذهزعو .ءدح 'و باتك ىف نيباب ىلا موقع وهام

 ٠« باوصلا ىلا ىداملا هللاو

 رطط ركشت اننا( برعلا تهل )

 رخالا نع دحاوا نيفلت# نيبات-

 ءقدافالا نم انيلع هب لضطام برع
 وهو.باومال قئاوم هنااثا ر ىلع هقئاوتل نآلا انئاو

 . ماع لع لك قوق

 ملا بتك قارحاو دادحلا نبا مامالا "هظناح

 1[ معسلتم لملم اثتلل لع كتيفسيغل 3 انعام
 قفوتملا ىنارعشلا دما نإ باهولا دبع خيشال اندنع طخ باتكو ءاج

 ةهيماظنلا ”هسر

 ام هيلع هللا ام داج ىتاا مم او نآملا هيف 00 ع ) , وابل ”هلسا

 قارخلا نك 111 دادحخلا نبا مامالا نا تاقبطلا ىف لَه ه : هصن اذه

 تالا هل اولاق كلنا ماظئابفقاو كلذىنع مدلو دادؤب ةةيءاظتلا "ةسردملايف

 2 ٌ ىلماف ءارو اولسراف . هظفح نع تقرحاام ماي ىع دادحلا نبا مامالا ناف
 .- ةدمهىف تقرحام عج ريغو وحتو هقثو لوصإو ثيدحو ريد نيام

 ةيماظناا ةسردملا بتك ق'رتحا : ىلوالا ن راند مالكلا اذه ىفو .هاء.كذ

 ىف اهناع عمسإ مل ىتلا *هلئابلا د'دحلا نإ اةظااح :

 هاعدو ءرملا

 1[ الطب لأ

 هاند, ىف ءزملا ضرعو لوط ىف ضرالا بو

 ضرا ريغ ىف هل سيرمتو .٠ مروأ ضراأ ىف هل ريو

 ضب را ضب ريسلا سجل .0 اياطلا ىف رومسشلا ماياو
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 0 ةهروغل دئاوف

 ض.ونلخوأ نئاز لظكح .  رورغالا ىفلا شديعامو
 ىضري ثيحنم ًاطخاس اهدجحت 0٠.20 ركش اينالا ذه كتيدف

 ليجد ماك
 ميس هم ا
| 0 

 2 ال ع بلوق

 ثينأتلا ىف

 1مم لمت ععمتعم د معطف.
 7:7 ىف دراولا نيينجتلا دحا لاؤس نع باوج

 ركذ مهئ زاب ناكأم وهو يقبقح ثنوم:نيعون ىلع ةيبرعلا يف ثنوملا

 مهئازابسيلاموهو يقيةحريغوا يزاجمثنومو ٠ رمل ازابًرلاك هسنجنم
 وهو يظفل ثنوم :وهو رخاامسقثنوللامسقيو ٠- ةاودلاو ةميخلاكركذم
 فلالاو ةروصقملافلالاو  انلايهثو ثيناتلاتامالعنم ةمالعهبف ترهظام

 * ضرالاو سملا لثمثيئاتلاءانهيفتردقاموهو يونعمثنومو ٠ ةدودملا
 ٠ يناثلا يف يظفلو<لوأألا يف يونعم رما ثنولافءاذد تماع اذاف

 نيذمدحا اهيف ربتعي اهسح اركدموثاوم ةدحاولا ةظفالا درت دق اذاو

 ٠ الاجر اهب تيم اذا«ةركذم يه ءارشخو ىطراو ةحلط ناف ٠ نب رمالا
 ىنعبةدحاولا ةظفالا نوكسل دقو - ٠تائابنلا نم اهثربتعا اذا ةثنوم يو

 ٠ سافومودقو نراك“ ءاشت ابسح اعمةثن 7 ةركذم كلذ عميمو دحاو

 نومدقالا برعلا نوكينا امايا ةثالثلارومالاهذه ١> نع “ثان اذهو

 عمم ممنات# < ىننملاوا درجلاوا كرتشملا سذجلا» دهملا قباس يف اوفرع

 باتكلاو ةسقرولاو الثم لكملاك ثنوموا ركذم هل فرعيال ام وهو
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 ههيوغل ذئاوق "4

 برعلا هكر ءاذه انموي ىلا ةيرالاتاغللا ضعب يف كلذكر بت اك
 ةثنوم ةرائواءامم اركذمو اعنوم ىثنخلا ةظفللا اوربتعا رمالا ليتل الط
 اهيف اوروصت مهنا اماو -- :هسنج لوهجلا لصالا ىلا ًاحيلل اركذم اروطو
 ةوقلا «عرفلاوا لصالا اه اوروصت اهبسح ثينألا (روطو ريكذلا ةراث
 مودقلا يف ريكذتلا اومهوت نبذلا ناف :دادمتسالا وا دادمالا « فعضلاوا
 اوروصت ثينالا اهيف اومهول نبذلاو ٠ تحتاورهنلا ةوقنم هبفامهيف اوروصت
 اماو -:ةوقلا هذهب اهتماناسنالا نوكل الا ةوقلا هذه ىلع لصحتبل اهنا
 اوركذ نيزلا ناف .اًقنوم ظفل ثين الو اركذم ظنا ريكذنل اوراق مهنال
 اومهونادوشنا نيذلاو ٠ «رجانلاوا تحانلاواعطاقلا "يشلاهدبف اومهت مودقلا
 ٠ « ةرجانلا وا ةلحانلاوا ةعطاقلا ةل لا » ايف

 ثناولل ثالنلا تامالعلا مالكحلا اذه ردصفيس انركذ دقو اذه
 ىثنال الع ةظفالا نوك' نا :١" يف ”يونعملا ثناولا ةلدا اماو ٠ يظفللا
 ةدلب مسا نوكل نا :مأكثانالاب ةصلخم نوكل تا ود

 نم نوكل نا :برعلاو شيرقو كدفو دادغبك ةماوا ةايقوا ةيرقوا
 ديو نذاو نيع:ظافلالا ناف ”يبلغاب سيل طرشلا اذهو ٠ ةجودزملاءاضعالا
 اهنا عم ةركذم بجاحو قفرمو غدم:ظافلالاو :ةثنوم يثو :ةجودزع
 هذه ٠- رمالا اذه يف نالصافلا ناكاخلا اه لقنلاو عامسلاف ٠ ةجودرنم
 ٠ موقلا بلك يف سلطت يوم انها لحال ليصافت كانهو .ةماملادعاوقل ايم
 ةزمجحو ةهلطكر كر مهلولدمو ثييانلاانهيفاما هينا بناكسلاب نسحي هناأالا
 «ىرخلا ”هئدلو ةفبلخ كوبا :هلوقذشو ظفالا ىلا رظنيالو ثناويالو ركب
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 را داقتنالاوةقراشملا باب

 ما وقال ءالئوه مالكو ٠ءافعضلا نيدلوملاو :نيدلوملا مالك ن م اذبف

 ٠ نطوملا اذه لثم يف هب دهشتسب انني ةبح دميال
 اهلولدم دصق اذا ءامسالا يف الا تاققحنبال ثيناثلا او ريكذللانا م

 ٠ ةلككا رابلعاب ةتيئاثو « ظفالا رابتعاب هريكذن زاج مسالا ظفا دصق ناف

 نبروك ذملا نبرامتعالابنابجولااهيف زوجيءاجشلا فرحو فرح لاو لءفلاذكو

 اتلطمثناوم وهف ءاثلا هبفناكن اف :هتنكوم نع هركزم زيمت الام اماو

 اًفلطم ركذم وهف ءاتلا نم ادرجم ناكناو :ثنوملاو ركذلل ةلمتلاو ةلمتلاك

 ٠ نايح وبا هلاق :ثنوماو ركذلل ثوغربلاك

 « ىنعملا ىلع المح ىكملابو ثناوللا ركذيدق:هلوق عمملا يف ءاج امو
 اهددعيف ءاتلا قاحلاب سفنالا ركذ ٠ دوذ ثالثوعسفنا ةثالث:هلوق وحن

 باتكلا ثنا اهرقئحاف يلاثك هتءاج عمسو «٠ صاخخشالا » ىلع المح

 ٠ ةيافك ردقلا اذهو --٠ةلاسرلاوا ةنيصصلا ىلع المح

 ا
 اس دارت كرر

 قمم ه1 2 قحلا الا

 ”هقودصت د! لع دقتمت هصاخلا ةملكلا هذه ىف ىداقتنا ىخيران ثحب »

 ٠ هيوسارفلا هغللاب نودسام سيولا « ةهيمالسالا ديئاسالا ىلع ًاداهعا

 ا1ةءال سدادغب مدق . ني و: رفلا نيق رشتسملا ريهاشم نمنويتسام سيول بيدالا

 هل قشي ال هنا ىتح مهتافلؤمو مهريهاشمو برعلا جراتب ًاريبخألاع د انيأرف

 دقماملا نيف ريثتسملا رمتؤم ىف ثحح دقو . هس ”هادح عع نادملا اذه ىف راغ

 ةبوسنلا« قحلا ان' و : ”هملكلاءذه ىف ًاقرقد ًاحياولا ناسي ىف هنا ىف
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 داقتنالاو ةقراشملا باب نما

 الاغيا ىخييراتلا اهتم ىف لغو ( ؟6 : ؟ برعلا :هغا عجاد ٠) جالحلا ىلا
 مي ةيوسنرفاا ”هغللاب كلذ لك بتك دقو . ممسفنا "هفوصتملا قف ىتح اع
 مالاعالا طش ىف طالغالا شنب هيف هل عقو هنا الا .هبابىف ذه اذه هنحب
 طسلغ حبصا ”هيمعئرفلا فورالاب امل هطشناك الو . اهحيحمآ ىف هتذأتف
 رووشملاو نيشلاب هبتك هناف «48 ص هيوكسم نبامسا :كلذ نم .اهنع ديمي عبطلا
 «ؤوي ص ىلازغلا مسا طسبشو -- . نيشلاب مسالا لسا ناك نا و.نيدسلاب
 حضقالاحصالاو. مه رصانع ىالتخا ىلع نرفالا ءاملع عيج هطبضي كه فيفا ءازلاب
 "همجمملا نيغلا لف :ىلازغلا( 9: ) ناكلخ نبا لاق . ا زلا ديدشت

 ةدام ىلع لازغلا ىلا "هبسنلا هذه . مال فلالا دمبو "همجعملا ءازلا ديدشلو
 راطعلاىلاو « ىراصقلا : راصقلا ىلانوبسن, مهنف ء ناجرجو مزداوخ لها
 سوط ىرق نم ”هيرق ىهو ةلانف ىلا ةبسن "هففخم ءازلانا : ليقو . ىراطعلا
 بابنالا باتكح ىف ىناعمسلا هلاق اذكهنكلو . ءروهلافالخ وهو»

 ا
 ”هيسراقلا قاكلاب حصالاو ةهيبرعلا قاكلاب ؟6 ص ىناليكلا طبضو

 ىلا ”هبمسأ < ام اًضيا بتكت اذهلو ”«رسملا مخك لفل ىهو ثالثب "هطقنملا
 وه حصفالانا لوقيو ظفالا اذه ”ىطخم نم مهنمو . دوهشملا عقصلا . نالبج
 انه المخ ”هيبرملا فاكلاف لاحلك ىلعو . ”هيسرافلا ٍفاكلاب ىليكلاوا ىليجلا
 . ضاوخلاهححصي نا بمال فيكف . اهظفاىف ىلعخمال اهسفن ةهماعلا نال

 وهو نيماللا نيب فلا نودب ىورلا نيدلا لالج هحفصلا كلتىف طبضو
 . هراهتشال هيلع هينتلا ىلا ”هجاحال أطخ

 ارم ورسائل هناا هعيش هصتشماهلاب 'هموتحلا ظفلالا طدبشو
 نعذخالا نمو ديوجتاا بتك نم كلذ لص :هميشم ريغ امنا حسالاورتولج
 بتكصف نابحالا ضب ىف ةدعاقلا هذه فا دق هنا ىلع . نيدبجلا ءارقلا
 ناد نسحيناكو. ىحدفلا ىف هذهو نور 2[وماتلع مهر هدد ططص 8هلعملر هد
 واولانوكسو فاكلا مضي هيوكشم نبا هلوقىف نا ىلع . ةدحاو ةريتو ىلع ىرجت
 ءاهلا رسكو ايلا ناكساوواولاو فاكلا حط .هيوكسم حمالاو طاغ هايلا حتقو
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 هاب داقتنالاو ةفراعملا باب

 هيورممك) هرئاظنو اذهىتاحتلا بهذم»:هصئامدشر نبا ةلحردلا ون ىفءاجدقت

 ءاهمن ءايلا نوكسو اهملبق امو واولا حتت ( هيولاخو هيوبرحو هبوبيسو هيواعفنو

 حاةواموكسو واولا ليقام مب وه نولوقيف :هيسرافلا وحاب نو نوثدحلاو

 ظفاحلا ناكو : لاق . اطخ ءاتلاو لاحلك ىلع ءاه ىهف . ءاهلا ناكساو ءايلا

 ىووتلاءركذ اذكهو . « هيو » نوبحال ثيدحلا لها : لودي راطعلا ءالعلا وبا

 ندع ) بيردتااىف ىطو.سلا هلع هيون رحنب هللا دبع ىبا ةهمحرت ىف هذه ىف

 ( 1١١ ص ىراخبلا ةايح باتك

 مجانافنيب اطخوهو :هيوفرفلا ز فرح ”هيبرعلا ميلا روصي بتاكلاو

 ةمالعإ ز وا از ىهف ةيبرعلا مجلااماو تالثب "هطوقنملا ءآزاااملباقي "يوت رقلا

 طقس وهو .انيأىف رشأنىللاسوب زنالاةلج بحاص لمفاكايبلع حاطصيةيصوصخ

 نم ةزع حسالاو ىرياز زا نهؤم :الثم لوقيف ةزمه ايف ىتلا افاإلا عج ١

 ىف ءارلاو فاالا نيب ةرودكع ةزهو نمؤم ىف واولا زعم ىرئازجلا ن ندؤم

 (نوملكتملاىا)* ةعوقرملا ةييرعلا امتروصب« نيءلكتملا د ركذيو ل .ىرئاز رلا

 بسحب ؟هظفالا بارعاب فرصتي نا وا ]وب رو ادلا رب كوقي نا قثوالاو

 ناكل را وا بصنلا ةلا ىلع اهيقبي ناكولو . رجو بصنو عقر نم اهتقاوم

 .ًادورولفا هناف عقرلا فالخم نيتااحلا دوروة ركل مثرلا ةلاحب اهذاخما نم نسحا

 ةيرعلاوةيوترفلا "هيسنلابىا طال ة لتر كدةروصب هي وسفملا حالها ركذو

 امييلكبالىو فن رفل'هجولا ىلعوا ىنرعلاهجولا ىلع اهب فرصتينا عسالاو 1 1

 ٠ هيسنلاجودزالا ظفالا اذهذاخإب لقثاا نم اشنبامل امم

 787 ص فام ةبجنرفالا فو رح ابا ا ع !ًاطبضةب رعلا ةرابعلا طب الا ضعي ىفو

 ادحوتم كدارفا(لادلامغب دي ديحوتلا حصالاولادلا ن وكسإ اذكؤديح وتلاهلوقىف

 رسكب كايا !حسالاو ةزمهلا حتض )كيا قللا كدهش ناوهر( ًادحوتمحسالاو اذك)

 طيضيف ًابلاف نحل وهو# هال صو 76م ص يفك هلءمينايحالا ضعب ىفد(ةزمهلا

 حصالاو .جالحلا نامق قبو .ةعبار لزغم رسكلا "017/ص ىنامماياءداربا دنعدهاشلا

 فيعضونالا ماع ٍ,ضاكحتلابالةح اصنهنودوهواهمضواحصفالاوهو مما رسكي لزةم

 ناذوالىخ دنازو تب ىفحصالاوا هطبضاكةةكاسالةءوذ ىم لزخ نم ماللا او.عمسدقو
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 داقتنالاو ةقراشملا باب 3-57

 ةيوادعلاةعبا رئانههةمبا ربدارملانا لاق ملا معيض اكاهناكسا ال ناعق نوت عف ربحي و ىد
 .فاانودي لادلاو نيعل حت ةيودعلا حسالاواهلاد نكساوةيناثلاةملكلا نيع ربك و

 حسالاو ألخ وهو ءابلارسكب ريهشلا "همالعلا ىنوريبلا مسا طبضاله# صفو
 ةدحوملاءابلا حتفب . ىنوريبلا : لاقباسنالا باتك ىف ىنام.سلا هركذ ام ءابلاحتشب
 ذه . نوناهرخا ىفو واولا اهدمب ءارلامضو فورحلا رخا ءايلازوكسو
 نوكي الو دلبلا جراخ نم نوكينم اهب ناف . مزداوخ جراخ ىلا
 ا. ىنوريبلا مجتملا ناحيروبا ”هبسفلا هذهيرووشملاو « تسكدنا » مهاب لاو « تسىنوديب » هل

 ملا وهونوئطلا نمت انلماو'هعلاطملا ءانئاىف انا ادبام اذه
 . ملع مع لك

 قوئو»و .بب

 5 قط“

 ين؛ردصت ١1105 ةنسراذا ١ تئشنا ةيعوبسا ةينانبل ةديرج ”

 كارتشالا ةمبق هللا اطع اب وط يروخلا اهزابلما باص ٠بايش تيب

 . « ًاكنرف ٠١ تاهجلا رئاس يفو تاكنرف ٠١ نانبل يف ةنس نع اهيف
 بح ىلاو رصانعلا ني ماثولاو قافولا ىلايثرث لدبما ةنسح ةديرج

 اهعبطو اهدغاكا الا ةعيصف ةرابعب يممو :هرانم ءالعا يف يعسلاو نطولا
 نيسحت ىلا ناجاتحي

 بمشلا »7

 اهئشنم .اناجم عزوت :يفوشلا بعشلا ةمدخل تئشنا ةعماج ةديرج
 ٠« ناديز رهاظ لوئوسلل اهرب. «ةلخت دبشر اهريرحت سيئرو

 ةرح ةرابعب فوشلا ناكس قوقح نع ةعفادم ركفلا ةينانبل ةفيحص
 صيلةتو نطاوملا ضعب يف حرصت ىلا جاتحي هنا للا ناسللا قلط اهبحاصو
 ٠ ىرخا نطاوم نم ن مللاو ىنيمصللا
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 ا هدواج امو قارعلا ىف ربشلا عئاقو خران

 ىيوقت مالا داد٠
 رايد ىف هسنجنم عبطيأم يناديال بتترتل رتل عيدب عيطلا نسح جوقل

 ةباملا ةنسلاو ةيرجحلا ةنسلا يو خيراوت ةعبرا كيس وهو رصموا ماشلا

 دايعالا ومساوملا ركذ ضيا هيفو :ةبحنرفالا ةنسلاو ةيناربعلاةنسلاوةيسمشلا

 نر ةنسلا لوصفيف ثدعتام ركذ عم دوهبلاو ىراصنلاونيمللا دنع

 تاعاس ركذ ضيا هبف امو 'راجحتالا ضعب عرزو رطم عوقوو رحو درب

 جوربلا ةجردو كاسمالاو ءاشعلاو رصعلاو ربظلا تاعاسو سملا عولط

 هلانتقا ىلع صرحي ام ميوقللا اذه نا نايبلا اذه نم ىرت تناف :ةبسملا

 ٠ هظف# رخافتيو

 ا 2 |[ لل
| 3 7 

 1 سل رس دي لو

0 

05 

 دادقب ىف سكمملا 00 3و

 ًالويلم 15 وحت ةهيلام 1م5# "هلس ( كرمكلا ) سكمملا تادراو تناك

 ما ؟ه.و كنرف نييالم هيرا وحن ىا ةحيدحصلا شورغلا نم ًافصنو

 1 امج واننا ةلخادلا لاومالا ىلع بئارغلا "هموكمحلا تداز املو . كيرف

 شورغلا ن م94 وح ”ةيلام 1منجإب ةةهلس تادراولا تغلب "هللا

 ةرام ىلع 1 اًدهو . تاكنرفلا نم فصنو نييالم 5 وح ىا هحيحصلا

 . اهسكمت نم ةلودلا هبسكت امو دادغب
 ناربا ىف بارطشالا ”

 ةحارلاو نمالا ىفرعتال اهرايدو ؛رطضم نارا ىف "هسايسلا وج لاز ام

 ىف دادغب ىف تدبساو قارعلا عوبر نيبو اهدي ةراجتلا لبس تمامتنا اذهاو
 اح نيب ثدح ام دابءلاو دالبلا تريضا ىتلا عئاقولا نمو . مظع داك

 ءاشنمرك قاوسا ىف ءامدلا تدبراف . ناخ دمت رايا نيبو امرف نامرف هاثنهرك

 ميعزلا ىنع مالا رصنأ هدايعب فار هللا نا الواو . نادبالا امل رعش#ت ةرو هب
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 رواج امو قارعلايف رممثلا عئاقو عيدان الب

 ديطوتب انتموكح مث نا ىسف . هتضقىف ”هنيدملا تحبصال ناخ دمع ملزلا
 صياا-ةملاو صوسصالا نم اهضغو قراطلا رف نيقاخو ءاشنمرك نيب نمالا

 اههايم ىلا ةراجتلا عجرتل
 تالازغلا ةريشع 5

 ةموكحلاىلا ٍلظَدب رمش خويشدحا ربج نناليمت دادغب لصو ؟ تا ىف
 تيب تامعبراب درضلا قاحلاو مهلاوما مهينو هبارعا ىلع تالازماا موج نم
 2 تابوهنملاةموكحلا عج رت نا لمالاو . مهم مغو لباو ليخهق رمسو مهتو ب نه

 ”هميبر رئاشع
 فارغلا نم هعم تنعظو هرايد نه باح ىف اغاي نودعس جرخ نا دهإ

 خويشدحا اثاي روصنم نبا كي دابف نباكب ىلش خيشلاقفنا ةريبكلا هترسا

 حابملا بارعا خيش نيسايلا دمحم خيشلا عم هعارزو فارغلا ناكس نه قفتنملا

 يم نأ ىلع همي رءا ما ريكا بيلا دمت ريمالا نيعب

 امهنيي مولعم ”ىشب كلذ نع ضوعيو هيلع ىرخالا رئاشعلا ىدمت نع هيضارا

 انلا هميبر ءاسؤر دحا

 نم ءآدَسبا تاوئس سمح نع هيلا اموملا كب ىلش ىضارا لصاح فدن وهو

 زوالا لب ءدعو امب مهب مل نيساياا دمحم خيشلا نكل « :هيلام 1ممم ةهنس

 ىعدتساف . هقح هل ظفحيل بيحلا دم ىلع ىلشلا لدف . داكي وا هروط

 بالا لباقيل دونجلا دنجب ذخاو ىبأف ءدعو ءاغباب ءركذيل نيسايلا دمع خيشلا

 ةةمير انما ريما ميزع نم ىأر ام ءازاب هفعضإ سحا امل هنا الا . هءاعاو
 ةمحرلاهنم بلط هَ ليكتتا ا ىلع نقتل

 ام. اقل اقوي

 ًادهةريا فالآ هدأ عقدي نا نيساياادمم دعوف

 ديطوتو ددعلاو ددعلا نم هيدلام ةرثكو

 ل طورش ةدع هيلع طرتشا نا دعب موحهلا نه ريمالا لدم

 ى

 : نطق عقدت ةريل فلاو

 | هب هرعت دق ناك

 رخآلا .فصالاو ةليقملا هئسلا ىف لوالا فصتل

 . البلا لولح عئمو « ءامدلا تنقح هيلعو . اهياي ىذلا ماعلا ىف

 نردك ارلا نيبامو دادغب رمش ىدري مح ربك الأ موس ر داع مشع تزاتجا

 ءاوأ ىلا اهنمو ةرامالا توك ةريزملا ءاضق ىلا نيهجوتم اشاب ناحرف نبا كب

 .ةيئاك !هقرفلا سر اضياطيمقل' ىمممو ء هقأ
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 فل هدواج امو قارعلا ىف رهشلا عئااقو ران

 ريفضلا 5

 ءايمالوتهم وكحالا يلع ام عفدتباو اهنارغطو اهيغ ىف ةريشملا هذه تدامت

 اوموعنا مسوغ مهمات :ىتح ةرامسلاو فارغلا رئاشع ضعب اتراك « دج

 باط مهراظناهيلا حمطت ام كب ىمحت ىأر املف . ”هيءاشلا ىف نودعسلا ماقم

 مثربجاو ممكوش دضخو لعفت ممتوريج نع سكي نا ديشرلا نبا ريمالا ىلا

 ديشرلا نبا ريمالا نا مث . نبىغاص هل اونءذاو ”هموكحال مهيلع ام ءآدل ىلع

 بهذو. ل.ةف كب ىمحت يماوال عضخم 3 ريفضلا معز طيوس نب دومح رطخا

 او-هدقو كب ىمجت ريمالاو ديشرلا نبا ريدالا : نرريمالا 'هلباقمل ريفضلا خوش

 اواميه دقو . اهيراجت ىلا ةةحارلا ءايع تداعو "ةعاطلاو عوضخلا موسر امهمأ

 نإ كب ىمجت مهما ثيح (ءآبلا رسكو نيغلا حش ) هيشيفلا ىضارا برق

 .ناتثمطاو"هحار ىف نالا كانه مهو هتوطس تحن نيذلا بارعالا عم اولزني

 ةلورلا 5

 امهعمو ىسيعلا ةريشع نم ضام نباو ةلورلا ةلبق نم لجسم نبا مدق
 اهرئاشع ىلع ةراغلا اوئشيل قارعلا رايد نيطباه ماشلا دالب نم ناي ه٠٠

 اودقفيملو ريما ىفا مهنم او و ( ريغصتلاب ) هسيبقلا راوجم ”هعيسلاةريشع اوزنف

 بديدلا ىمسملا ناك ةراغلا ءانثا ىفو . دحاو ريسا عم ةةعيرا الا مهباحصا نم

 بديدلا مهلع محم دراوملا دحا اومدقو امظلا مهكردا املف . مهعيرط دصرر

 ملو مهتريشع نم هوذخام اود رتساو هباوكانم ”هءاجج هعمو خويشلا دحا وهو

 .ريغال ردازو ءامنم مهدالب ىلا ةدوعلا ميفكيلم الا مهل اوكرتي

 نودعلا كب ىمجع وءوبتم 8

 نوعضاخلاو هل نوعباتلا حبصا ىتح مايالا هذه كب ىمحت ةوامس تداز

 نيعومج نيلئاقملا نم ديدع ددع هتيارتحت هلو ماوقالا نم ”هفاؤم ىولا ءسمال

 رمشو( دسا فيحصت لادلا ديدشتي ) دسم و هتيتعوريطم ىهو لئابق ةدعنم

 ( ءايلا ديدعتو نياوالا رمسكب ) ىزغلاو ةركاسملا : قارعلا رئاشع نمو

 ملاس ىو ( حتفت راكب ) نسحلاو ىديمحويلاو ( دادشك ) ماكحو ىئاوتلاو

 وبلا( ةدوع نازو ) ةروسلا لهاو :هشواوشلاو ( لوالا رسكب ) ”هيفايرغلاو

 ليعامسا لآو ( ريب نازو يلعو لوالاف ةلمهم ءاحب ) طياطح ىو ناد
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 هرواجامو قارعلاىف ربشلا عئاقو خبرات كب

 وبلاو شيلاوشااو دورفلاو ماش وبلاو ( بيسنازو ) لوألاو ةرئامعلاو

 (سمش ريغصت ) سيمش لآو نينموملاو دايزلاو ( رباج ريفصت ) رييوج وبلاو
 رئاشععيج ًاببرقتو .مئامسا ركذ لوطي ام مهريغو ( ريغستلاب ) تاميجنلاو
 ٠ تارفلا ىلع ةلزانلا قفتتملا

 رلطق ريما ىناث مساق خب كا 07و
 ديهز ”ىث ىلع رطقىف خورشلا ءانبا دحا عم :هيلامعلا دوثملا دحا زانت

 ”يلامسعلا دوئلاو برعلا نييلاتقلا محتلال ىناث نا خيشلا اذهطسوت الولو
 .اذهدرطا همس ل ركشنت

 دوعلا نبا ريمالا ٠ ٠
 ديرجت هتينو ميمقلا دالب ًادصاق ةريثك دونم هدالب نم دوعسلا نبا جرخ

 , هلم تالمح

 نيرحبلاو نامع لها ةناعا

 (ريفصتلا ) ىبدريها ليبس نب ىلعب خيشلاردص ف ”هيبا مالا "هيلا تراث
 اوعريتف هبطاق ناهع ىلاها رودص ىفو:هقراشلا ريما مف نب رقص خبشلا ردصو

 خويشعم نيرحبلا لها لمق كلذكو . ارح فةلودلا ؟هناعال ةلئاطلا لاومالاب

 . ةريزجلا كلت

 دادفي "هيالو ةءارز ريدم كب هدجو 5

 قرلا ىحتو ىكسلا لها نءو ”هيالولايف نيدودعملا لاجرلا نم كب هيجو
 عج ) نواعم باجفهمسو غرفا انثيالو "هعارزل ًاريدم نيعتنا ذنمو قداصلا
 اهددع غلبق ةهيراخم ( تانيعم ىلع اًضيا عمجتو , ؟هليك املاوا ةهئيكملا و ”ةليعم

 . مهئيتاسبو مههضارا ىسل ”هيضقالايف كالمالا باسا اهارتشا نيتئاملا وحن
 و هحصب ”هلورقم دادغيف ةليوط "هماقا ريدملا انعيدصل ىنمتنف

 ينارعا خيش عيبت 35
 ةناعالا هزجبال ليصا هدا ناصحم ماوقلا ةريشع سيئر لع نم خييشلا عربت

 . ءاليركىف ةيبرحلا

 دادقب ىلا نييبارعا نيريما مودق 4

 نارهشلادم خيشلاهعموةع سما ريدا بيدا دم خيشلا انترضاح مدق
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 اذ هدواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو عيدان

 .٠ ًاضإأ ةعيبإ را خوبشن»

 ”هيسايس ”هيبرع تايمج ٠

 لصيقديسلا لت كب دمح اهسيئر :هيسايس :هيبرع ةهيمدج طقسمف 'ىتتا
 نيرحبلاىف هيمإللا هذه لثم دجويو . نطولا داعسا اهتباقو طقسم ناطلس

 . ًاضيا تيوكلاو
 سراف جيلخ رابخا

 تبراضتدقو ال ةيرحبلا هنفسددع ىزيلكنالوطسا وأفلاو طقسم هايم هاج

 هلا لئاق نمو . طقسم ناطلس ةدعاسا هلا لئاق نأ . همودق ببسيف ءارالا

 ٠ كلذ ريغ ىلا . اب ررضلا قاحلانم جيلخلا روغن ظفحل

 هذه ىف درش نكل نامعو طقسيف ًاناع ”هحلسالا عيب اسنرق اياطرو

 نا ىلا ةيسوصخ نئازخىف ظفحم ”هحلسالانم نيدلبلا نيفه دري امنا مايالا

 ىلع تضم هسنرف نا ليقو . اعرب ناشب ةرتلكلاو "هس رك اذملا ىهتنت

 صعب, ضايرلا نعاهلك )خس شل ىباف ضرغلا اذهل "هيراجت نزاخع تل تيوكلا ريما

 ( فرصت
 دادغب ةيالو ىلاو اشاب ىكز دمع مودق 0

 دادغباشاب ىزدمم لخد » تال؟ انالثلا رات نم عبدو ”هيناثلا ةعاسلا ف

 سمالا ”ىرق ربظلا لبق هب هعالاىف روكذملا رهشلا نم 11 تبسلا راهنو

 ىلع ًاسيلاو نيمت دقو اهرباكاو ةدلبلا لئاما روض ( نامرفلا ) هتيلوتب ىلاع'ا
 ٠ 4ب الهسو الهاف . عبارلا قليقلل ًاشافمو دادغب

 ”هيبرحلا ”هناعالل انبالوبتاكم ءانبا "هيج 4

 1١/٠ و ةرضاسحلا بتاكم ضعبو دادغب ”هيالو ”هيضقا بااكم ةناما تغاب

 ًاحيوسش رق 944١1ءابطالاو طابضلا:هناطا تغليو . ةراب 6١و ةحيحص شويغ

 ةةطساوب "ةتائ_سالا ىف رمخالا لالبملا ةيممج ىلا غلابملا هذه تلسرا دقو

 ٠ ىنامعلا فرصملا

 "هيئاهثملا ةلودلل "هيعدالا 9

 اوبلطو ممل س-ينك ربك اىف نويليئارسالا عمتجا ١ ت١1 نينمالا داجن

 روشلا نم 14 سيما راهنو . اهئادعا ىلع ”هينامملا ةلودلا رصنينا ىلاعت هيلا
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 هدواجاموقارعلا ف رببشلا عئاقوبدان فذ

 فئاوطلا ءاسؤر ميتمدقم ىفو نادلكلا "هسينكىف نويحيسملا دشتحا را وكذملا

 رباب اسييلا دوميام لكىف ةلودلا ىعاسم كرابينا للجو نع هللا ىلا اوعرضضتو

 . االبلاو تامملاا نم اهظفحيو حالصلاو

 ةرمحملاىف نطفلا عادز ٠

 لمالاو نطقلا ”هعارزب ًافراع ًاعراز 15 رص» نم لعزخ خيشلا رضحا

 ىسرافلاجباخلا قنم دتمو تبثلا اذهل ةنسح هيضارانال هعورسشمىف حجني هنا

 .ةيلامكلا رصقءرصق ىلا

 ١ دنهلا ) ىبعىفبرعلا (
 دقع نولاوي اولازام ( دنهلا رايدنم ) يبعيىف برعلا نا روتسدلا ىلا ع

 نمحرلادبعو مساق خبشلا اهو ”هنجحالا ديت د "همهم ةهيبرملا :هتاعالا مط سلام

 امهمعربت غلب ىتدح هفعض سمالابهب اعربتام ناعركلا ناذه داز دقو ميهربا لا

 ىف :هناالا تغلب دقو ( نيكنرف وح ”هسورلاو ) اةييور 06 نيترملاىف

 نيرضا1!نا عم ىناثااعامجالا فو ”هييورا 6٠ لوالا عامجالا

 . ارارم فعاشت غلبملا اذهنا لمالاو نيريثك اونوكيمل

 ةرمصبلا ىلاو ليكو 5٠

 ىناكرلا اغاب اضر ىل-ع ةرضح ان رضاحف قادفلا دْئاق نييعتب مالا درو
 . ةمالسلاول للاستك متكال حابص املا رئاسدقو ةرصبلا :هبالول الكو

 ىناردنزالا هلا دبع خيشلا ةافو 5

 عقرق ىناردنزاملا للادبع خبشلا ؟ت ريخالا عوبسالاف فجتلا ىف ىفوت

 ”هدحرلاللا نمهل بلطتق باصملا اذهل ًانالعا دادحلا لع دادي ىف نارا لكو

 ( حابصللا ١ ناولسلاو ربصلا هنهالو ناوضرلاو

 نيملعملا راد ىف قيرح 54 ٠

 ىف ؟ ت م5 ىف رادألا ترهظ املا راد فرغ ىد_حا فق
 ىلع مهدعاس مل متافطا ىلا هيلطلا ردابق مالا دقوم نم اهاثنع ناكو

 و لالا ىف تدمحاف ركسعلاو :هيدليلا ىنظوم ضعب كلذ يذلا لحلا زوو

 .هف ترهظ
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 2ك, 171. 76ءعسطعو 12.
 80ص 6.

 1. 16م 8هدعتل). طوع ةعومتنس 1000 اوك. 217
 5. 11 دمضشمعتع طوع 1طدطتس 8ةنلسإل. 2285

 3. المع دسم 31همودع طوع 1ك. 200ز از 23

 4. 2006 طاقامكوسع ءأ عممجهمطتودع هادع ةوانو - نمط -

 .!تمدلعط, طوع ةماعتممس 84!عطخا. 245

 5. 1 319. ه6 طدعمشلرت :1-151"همو طعتم ي-قفلأاط ىو عطعت»

 ف-8ةلتط. ادع 11ج 4قام 2ولوعأوو 251

 6. 11ممعصقتع لع ]5 ائذط]. لع 8ظلمشسصرغط ذ 8مل

 طوع ىلا 197, 0دخشسإل_

 7. 1طعسمع زق-طدق, ( هجوم ) طوع ظل. 2هلز كارت

 ]عج لمتد ععمجعم هه ممهطو.

 9, 81 طاتمومدمانتع قمع دا [1دوو. طوع [مدتم 11هدعتئصسم»

 255 هلل ]1هوو ( زهدعصمل ) 258 ةعط-(ةطقخشط

 ( زمصسما ) 258. طقم هم-قدافس 1هوعتست ( هس 9

 10 (طسمدتوسعم لم دصدتم د 816ةهمماعتستع نأ لوصف عم

 مخ مهم 259

 «تو
 عياطمب قاعتملا مسقلا ىف ؟ ١5ص ةعابطلا ةلاقم ىف طالغا ةدع عقو

 ىف ةنراوأا نابهرلاىديا ىلع نانبا ثالوا تلخدف ةبرعلا دالبلا ىف مياطملا اما: هحيحصتا

 سادقلا ةمدخ اهله بتحكح ضب اهيف عبطفق راودلاب فورعملا ىثبخلا ىموم رام ريد

 لمت انه سيل ةمج تاعوبطم اهلو ايحزف ريد ىلا كلذ دعب تلفن مث م 1788 ةنس
 اهيف ترهظ ”همبطم لواو رسثع نماثلا نرقلا لئاوا ىف بلح ةعابطلا تلخدو ءاهركذ

 سويسانمااهثكنمو ١7١1 ”هنس ىف ناك اهيفعبط باتك لواو مورلا ”هعبطم ملماام ىلع
 كلواو٠٠ ٠١ سكذوثرالا مورلا توريب ىلا "هعابطلا لخداو ىاطنالا كريرطبلا عبارلا
 0٠0 "هيلفحلا ”ةميطملا ماعلا ىف ثرهط ”همبطم

 م

 اذهو ةي
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 11 ا

 ا ا

 : اهزايتما بحاص

 يا
 ل 53 لوؤسلا اه ردم

 فصنو ىدبجم : اهتيالوو دادغإ ىف اهكارتشا لدب
 تاكل رف "هعسن : ناسالا "هيبرعلا رايدلا ىفو
 ًافلس ة "كب رف رشع انما : ”هيبنجالا رإدلا فو

 ا فصنو كرف جراخلا فو غاص شورق دادغب ف ددعلان:

 1١م ىناثلا نوناك نع 7 ددعلا

 دادقب ىف س بادآالا ةعطع لعبا
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 ا
 ٍِِ مادا م اسس

 518 0 ىسيع قوزرل خراتلا دمعل ةّغباس نيرحبلا ىف ةيدق دوق 5
 فيل ليجدلا مظاكل ىديوسلا نمحرلا دبع خبشلا . **

 فلل يبيشلا رقاب دمحم نيقارعلا دنع ةرمعلا . م

 م ديلا دبع هداز داؤفا ةيناويدلا ىف ئداشرلا رهن . 4

 51 ىليجدلا مظاكل ءالبركو فجنلا ىف ءآروشاع . “ه

 "و ليخدلا ناملسا.خويشلا قوس لئابقو توب ريهاشم .

 ف يججابلا بينم ميهاربال ىهدلاو نحت . "ب
 م.0  نوينسام سيولو ىبدشلا اضر دمع خبشالفارغااماو تاسيرعلا . مب

 سو ىماح مهاربال ءالب ركو فجتلاو مالسلا راد ىف ةعابطلا .

 نما فجنلا ىف قارعل نييقارعلا تاداع . ٠

 هذ ماسرلا اخيم ان ةيوغل دئاوف .

 نفل سرفلا لج ةياور . 2١ داقتنالاو ةفراشملا باب . 8
 فحصلايف ةرصتخم ةذبل .م م١ و'هيلصالا قشمدلا انحوب سيدقلاةريس . 5+
 ةهقئاطلا يما :هقيقح نع « ةيلملا نيهاربلا بابل . 4 مو+ ةروصملاةيبرعلا

 ملح ةينوراملا

 ,اس مصل ةيناو ةيقو ءرواج امو قارعلا ىف ريشلا عئاقو عردات .
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 ١91 يفاثلا نوناك< 3971 ةس رفص نع ؟ ةنسلا انما“ ءزجلا

 خيراتلا دهمل ةقباس نب رمبا يف ةمدق ةببرغروبق
 نسم 5 ثصربماب رمتلتعا سوم 1 ظوطسعتا

 ديهع

 ةمدقأ !نفادملاوه برعلاةغا ءارق راظنا هيلا هجوا نا دي را يذلا رثالا
 . ل - -. 1

 اهني رات نم ضحمو حرسمام نودا نا ىلع تمزع دقف نب رمتا يف دهعلا

 اهرابخا سومطو مهنم نب ريثكلاىلع اهرما ءافل داضلاب نيقطانلل ةمدخ

 او داورلا بلغا نع ىتح هر تاقثلا ىلع كلذ يف !دمت** نيقرشتسملا
 ٠ نيخراوأاو حايسلا

 ةعدقلا نفادملا ىلا ةيدؤملا قيرطلا٠”؟

 يف ةروجهلا ربقلا دصقي نيرجلا يف هلحرت اصع عئالا يقلي نا د
 ىلع فوفولادارا اذا «ةمانم”نع لايما ةعبس وحندمبت يتلا ةربزجلا طسو
 ةيلمر ٠ ادرج [فرا هقيرط يف فداصيام لواو رايدلا كلت ةراضح قباس
 جراخ يفو ةمبرم ناشلا ةميظع ةعلق ىوس ةمهلا راثالا نم اهيف دجوبال

 ًادصلا اههالعدق لامنسالا المهم ديعلا ايدق ناعفدم لبال عفدم اهراوسا

 حرم نع ةرابع وهو لئاه جرب لقعلل كرا نم نكر لكيفو رابغلاو
 دجوبال ةقهاشلا اهراو-!لخادو هيف فاطصب اهنيش يا ةدلبلا كاع ناك
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 خرداتلا دهمل ةَغاس نيرحبلا ىف ةميدق ةسغ روبق 2

 اهيلا يوأيف فرفلا ةيقب اما ٠ةماقالاو ىككسلل ةحلاص ثالثوا ناتفرغ الا

 اذا مهئاقفر نع لاطبالا عافد نوعفادي اوناكن يذلا همدخو خيبشلا ناوعا

 ٠ كلذ ىلا ةجاحلا تسم

 ليلظولخغ لظ اتطوم طببي ىتح ريش ىلع يولبال وهو ريسي لازبال

 هرواجيل يبس سلاوا رثوكلا هن اهبف قفدتي ءالاو يتسلل ةينقاو راجت هيف
 ءافعولا هيسنت ءانغلا ةبجش اهرايطاو ةضغ اهقاروا راها اهلوح ةقئار راب

 قي رطلا بعاصم نم :ةحارلا ضعب هحيرتو ءانعومم لكهبلق نع جرفلو
 حارششنالاو رورسلاو برطلانم كلاهتيال هنا ىتح «ةمانم» كلاسم ةروعوو

 : الئاق دشنيف روبحلاو

 ميمملا ثيفلا فعاضم هاقس * داو ءاضمرلا ةمل اناقو
 ميطفلا ىلع تاعضرملا ونح * انيلع زن هحود انازن

 مددلل ةمادلا نم لا * الالز_امظ ىلع انفشراو

 ميسنلا نآذأبو اهبجعيف * انتهجاو ىلا مثلا دي
 ةداج هلِيلدو لاهغلا تاذو نيملا تاذ هب جرعتي قيرطلا نا مم

 اهيف رفصت عماوج ماكر لاو لالتلا يلاعا ىلا ةراتهدعصت اراجثا ةسورغم

 طوبهودوعص يف كلذك لازب الو ضيضحلا ىلا هب طببت اروطو راهدالا
 اهيفدهاشي ءاجرالا ةميسف ىفانكالا ةعساو ةمقب ىلا ريسملا هب ىضفي ىتح

 نبرجلاةمصاع ةفااسلا روصعلا يف تناك ةنيدم يو « مدقلا دلبا» مدر

 اهتبرخا نطقب الو ناب رغلاو موبلا اهيف يمني مقلب تحبصا دقف نالا اما“

 ءاربغلا ثوشرتفي نيذلا نيسئابلا ناكسلا فالجا ضعب ىوس ةرثعبتملا
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 مد خراتلا دهمل ساس نيرحبلا ىف ةعدف ةيبرغ روق

 امهئاف جرح الو اهنع ثدحت مديتلا اهعماج اترانم اماو ٠ءاقرزلا نوفحتلبو

 ٠ اًوربجو ازع ءامسلا نانع ناحطانت نياق نالازنال

 ليم وه ةربزجلا يس ءانبلا ةسدنه ةماخغ ىلع كلدي لاثم سفنا نا

 جيللا بابع ترث نا لبق رباغلا نامزلا يف برعلا هانب دقو ةيتونلا ةيحت
 قاطو نهجونم كرك ربلاو» ٠٠ فعمم ط0" هدعطما نكاد ناتسرت ليطاسا
 ٠ نيميظعلا نيحتافلاو نب ريهشلا نيدئاقلا «؟»

 انيوملا يشم م هريس لقرعتبف ءاييغ ةباغ رظانلا كلت دمب حنسلا حب م
 كبتشلا لقنلا نم كلانهام ةرثكل نيليموا ليم وحن كلذو ارطضم
 لكمتم بهجلا ذخأبف ةعساو ءارحص ىلا ىمالا هب يهتني م ضعبب هضعب

 كيسداوب ىدحاك ةيداب نير جلاكةريغص ةرب زج طسو يف دجي ذا ذخأم
 لامر ىوس اهلخاد يف لغوت اهم اهيف ىربال ةرفقم » ءادرجلا ةيونلا
 مدق ةئاهعب را هولعو «ناخدلا لبج » اهنم دعب ىلعو ةرئاب ضاراو ةقرحم

 هتببستح
 كلملا هلسرا ىلاغوترب نابر "[توغمص 104 هتسام اهتكاد يررتع 1١

 فاتكاو ركفدم رازو اديلد اونرف ةدعامل ١٠١5 ”هنس دنهلا ىلا ليوتامع
 ىف ريتشاو كلملا بئان كركوبلا ١٠١١8 ”هنس دنهلا ىلا لقنو همساب تيمس ىتلا رزجلا

 ءاده14 ”هنس ”ةمور ىف ًاريفس نيعو هتلاسبب رايدلا كلت
 "ةمصاع ةثويكل برش دلو قللاماطوسعم قللاطاتوتعتوتتع كركعوبلا  ؟»

 رميا ٠ ةهيرحبلا هناحايب رو هثءىلاغوترب نابروهو١ ه6٠1 ةنسيفوتوم ١4 ماع لافتربلا
 ىدنهلا سولايقوالا بابع رخم كانه نمو ملاصلا ءاجرلا سار لوح *١6١ ةهنسا
 *قرتشملا رايد ىف هتلودل اكلم سسا نم لواوهو اهلاعم دقفتو نيرحإلا وم علفا مث

 لامث ىلا ًاضياو رصم ىبونج ىلا اهقيرفا قرت لامش ىف ”همقاو دالب ةهيونلا « ؟ »
 *مسق شو م 8 2 00 .هاربا اه.تف ”هشبحلا دالب قرعثو

 لك ةهئما وم ايناكسو ميم ىل 0 ٠ ىلع فيلي ام امتعاسم تردق دقو

05 

 ٠ جولزو برع مهبلغا
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 خي راتلا دهمل ةشاس نيرحبلا ىف ةميدق ةبرغ روبق مو

 ىلع هنولضفي مهنا ىتح ةرب زجلا لها دنع ةيماس ةلزنمو عيفر ماقموذ وهو

 يقال برغلا وحن ارئاس رفاسملا رمتسا اذاف .راطقالا رئاس لابج نم ريغك

 امدنع نكلو هراظنا نع «يلع» ةيرق ىمالا ةءادب يف بجحت لفن ةباغ

 طقدنم برغا رب ل بيرغ دهشم هماما حتفاي ةيرقلا كلت نم ًاريخكو ندي

 : وه دهشاكلذو هتايح يف
 فاوللا ةئيدم +٠5

 اهيف ةالف طسو يف عقاو فانكالا عساو روجهم نفدم نيرعيلا يف

 ةالابجوا ةئطاو ةلالت هبت هانبلا ةقصالتملا روبقلا نم فولا لب تائم

 ًايشحوالو امنا مئاسلا ىربال كانهو ٠» ةسدنهلاو ءانيلا ةتقتم ريغ ةضنانم

 ةميظعلاروبقلا كلت ىوس ةسردنما ةنبالا را "؟ "نم ارثاول انا الو ىتح

 نامزلا ةربابج نم اوناكاهيف نينوفدملا نا ىلع لدن ًالايما دنتيعو ناشلا
 هب لفميال يذلا ليلقلا رزنلا الا مهنع فرعي الو انع ةضماغ مهرارساو

 هسرخاو نيثالث اهريغو ًامدق نيسمخ ءاهز عفئرت روبقلا كلث ضعبو
 انيفط اقالتخا الا رخآلا ضعبلا نع فلخيال اهضسبو ًارج لهو نيرشع
 قالطالا ىلع ملاعلا يف ةربتم ظعا يهوةدحاو نوكك داكتو اهمجج يف ادج
 ضعب ألا اهنع بتكي م اهتمظع عم يعو ادهع اهمدقا نوكك نا دعبي الو
 تالاقم اهنع اوبكيل ؛ باتكلا ءال'وهو عباصالا ىلع نودعي لئالق دارفا

 دقو ًاليلع يفذت الو ًاليلغ يورتال ةدرطلسم تارابع لب ليذلا ةيفاض

 ضعب نم نبربرقلوا ريرقل يفوا نادلبلا فصو بتك ضعب يف تءاج

 ٠ دالبلا لهاجت ىلع فوقولل داورا'ثبديحول اهمهيتلاةبلعاا تايعمجلا تالعحس
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 موج خراتلا دهمل ةطاس نيرحبلا ىف ةعبدق ةبرغ دوبق

 بتكيإ ل هعالطا ةعس عم '11:200050 8006 تنب رودويث موحرملا نا

 1ممرل ©2068 هسفن نزرك درالا لب هل بانك يف ادحاو الصف الا اهنع

 تاقشملاو بعاتملا ىلعربصلاو ةمحلا واعو رظنلإ دعب و ثمباةقدب هل دوهشملا

 نمرفاو ددع دجوي هلوق ىوس ركذلا قحتسم نيش هباتك يف اهنع نودي مل

 اهبلع فوقولاو اهترايز ظحلا هل عا م هنا اما ال رهظيو ٠نيرجبا يف روبقلا
 ةقيقح فرم م هنا وا اهرارسسا ضماوغ ضعب نع باححلا طيمل هتاذب

 ٠ ةسيفنلا راث آلا ملاع يف امأش ةعفرو اهرما
 توهم رئاسي عوب رااكلت همادقا تأأطو اذا ثحابلا حئاسلا نا

 ةليبقوا بعش يا نمو*نئادللا هذه باحصا ىرت مث نم: هتاذ الاس
 اوناك نبد يابو ؟نارمتلاو ةيندلا ملاع يف مهتجرد يم امو؟اون5 ناسلوا

4 

 امو” ممتادوبعم موسرو رئاعش يف امو؟,متادقتعم لج يه امو؟ نونيدي

 دصقلا امو؟ةيدادبتسا ما ةيكلم ما تنكةيروه#ا مهتموكح ةفص ين

 ريغ ىلا ؟سيلج الو اهيف سيئاال ةيرب يف اهددع اذه اروبق ممديبشت نم
 سلو :اهدادمتو اهدرس يف حرششلا لوطي يتلا ةديدعلا لئاسملا نم كلذ
 ىلع لدس دق هنال ماوالا يفشي امنقم اباوج اهنع ةباجالا دحا عسو يف

 مدقلايفايلغوتواهدوع دعبل اهبالاو ضومخا باججاهسيسأتو اهخيراتنمز
 ةراضح دهم وه يسرافلا جيلخلا نا ماوعا ذنم مهضمإ ىأترا دقو

 ن٠. لوا مه هناكسو ةيندملا يف لفلغت نم لوا مث هباعصاو يرشبلا سنجلا
 ٠ الاوهاو ةحالملا نف ربتخاو راطخالا مقا راعبلا رخمو غيسايفلا مطق

 ىىبتت ضرا نوع ءامدقلا تيررسملا رو تالجم انتأبنا دقف
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 خعراتلا دهمل ةّشاس نيرحبلا ىف ادق ةسغ روبق موب

 سفن يثث طنبلا تراب حرصت صوصتلا ضعبو «8» ة0انه: طنبلا

 فثحي ىلا ةلئسملا هذه جاتحت نكلو نبرجباو ءاسحالل ةروالا ىضارالا

 طخإلا عق وم اما نعت مل ةيدقلا ةيرسدلاتاباتكل ان الو يمع 0 قيقد

 عضوميف لزت م ةفيفط تاراثا ضعب اهيلا تراشالب اهمونت تددحالو

 ٠ بايترالاو كشلا

 هرواج اموا نررحبلا رايد ناف طذبلا عقوم ةقيقح نم نكي اهمو

 تعط سرومملا يف لحم مدقا يه مهمل حبلخ عوب رو يرشبلا سزجلا دمعت

 بوعشلا نا نيلوالا ريطاسا ضمإيف ءاج دقو ةراضحلاو ةيئاملا راونا هنم

 ىلاةيدنلاب دهملا وئيدح مه ةنوكسملا فارطا ىصقا يف تنكس ينلاةيدقلا

 ضرالا ما مدقا نيب مهجادعو خيراوتلا مدقا مهتركذ دقو :ةريزجلا ناكس

 لباب سسا اوقشو نيينادلكلا ضرا اورصم نبذلا مث مهوانباف ةبطاق

 ةياقملا مهبها ومب اورهتشا دقو اهجارباو اهراوسا اونب و اهقدانخ اورفحو

 معان معمد ريبشلا تسناور تبثا دقو ةدقوتملا م6ترطفيو ةيماسلا

 مهفراعم عيمج اوذخا ءامدقلا نينادلكل'نا ةغمادلا ججحلاو ةعطاقلاةلدالاب

 رحملاو ميتا مهامواعمو مهمواع لج مهنم اوسبتقاوةرب زجلا كالت لها نع

 لسن ىلا يقلرب مهتيرذ دهع نرا أضيا دبشو اهوحنو ةنايكلاو ةفارعلاو

 هريغ لاقو ملاعلا هدب ذنم يا ةاروتلا نم نب وكستلا رفس يف روكذللا مد
 هلاك ةلطابلا تادوبعملاو ةبذكلا ةحلالا ةدابع ترشتنا ةعتبلا هذه نم نا

 مهنا ىهاظلاو ماثلا رايد اولتحي نا لبق نييقينفلا مسا 2واتصع طنبلا ء 4 »

 سراف جيلخل ةرواجلا رايدلا نم اوندظ مهلا ”هعيدقلا ديلاقتلا تلقن دقف يدع لس نم

 ءاريف اوماقا ثيح طسوتملا رصبلا لحاوس ىلا
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 مالا  خعراتلا دهمل ُهَسا- نيرحبلا ىف ةعيدق ةبغ دوق

 ايه ىسلا ةسردنملا نييناداكلا لالطا ضعب ىلع موسرملا ميظملا رعبا

 ديسوةيواملا بر هن: فنودتتي اوناكو 0هدص#م يفاواوا
 يفو ةردقلا قلطم هنا اومعزو انمبت همساب ضراف جواخ اوعد دقو رامبلا

 وهو هتيلب و هتقيض يف هب ريوتسيو ثيغتسي نم دبي ذخأي نا هلعاطتسا
 مئانصلاو فتونفلاو مولعلا ءامدقلا تارفلاو ةلجد تراكس لع يذلا

 اهبجوماولمعل يل ماكحالاو عئارشلا ملل مسرو بادآلا مهتقلو فراملاو
 نر. هديلاقت 415 سبتقا يدوهيلا بعشلا نا لبق دقو ٠ كلذ ريغ ىلا

 - ةنكاسلا مالا نم البق اهوذخا نيذلا نييلبابلا

 نم طق شنت مل ةبيصلا ةلالسلا نا نيخرئولا نم روهمج مويلا دقلعي

 تلحر يتلا لئابقلاو بوعشلا نم تلزن لب ةطسوتملا ةينيصلا ةكلملا
 كلنه نمو ىطسولا ايس ىلا اهنمو نب رهنلا نيبام ىلا نيرجبا رايد نم
 نبرشعوا ةنس فال [ةعبرا لبق كلذو رفصالا رهنلا فافض ىلإ تراس

 ةنيتملا ةيخيراتلا قئاقحلا نونودي مهو>راوم ذخا امدنع جيسللا لبق الرق

 ٠ هتاذ سويشفنوككلذبدب ذاك ةنهاولا ةيهاولا تافارخلا نم ًالدب ةنيكملا
 ةرشملا نع ةنودلا ةيلابخلا ممئاقوو ةيفارخلا مهخيراوت علاطي نم

 مثهدالب اودجو نيبلحلا نيبنيصلا نا رب مهترجاممنامزل ةقباسلا نورقلا

 ادوجوم لزب ل مهتيرذ نم اضعب نا ليق دقو نيبلسالا نكسلاب ةلوهأم

 اسمع اوقلا عساشلا مهرفس دعبو ةديعبلا نيصلا راطقا يف اذه انموب ىتح

 رايدلا كلت نكس ىلع ةرافلا اونش مهنا دعبي الو دالبلا قرشم يف ملاحرت

 لابجلاءاروام ىلا مهورحد مهنا وا ملاوما اوحابتساو مهيبا ةركب نع مهولتقو
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 خرداتلا دهمل ةقباس نيرحبلا ىف ةيدق ةبرغ دوق 0+

 ١ عيرذلا ميكفو مهردغ نم ًاصلخت

 عازنلا لبقيال يأر نب رهلا نيب نم اونا نيبنيصلا نا لئاقلا يأرلاف
 ةدكدحا لاق:ابضعب كاهو هيلع دهاو ثلا ةرفوو هلحص توبثل لادجلاوا
 كانه تب ارو ةيناطيربالا فحل راد يف تنكس ما + رابكلا زيلكنالا
 يف ىرن نا انناك اذه انموي ىتحو نيبلبابلا نيطايش سوئور موسر ضعب

 ربدتي نمو “ ةهباشملا لكاهباشتو لصالا قبط ًاروص نيصلا دالب بلغا

 امدنع نيبلالا نيينيصلا نا فيك ةلهو لوال ري ةينيصلا غيراوتلا
 لس » مهوعدي مهوب راح نيذلا نوبلصالا ناكلا ناك دالبلا يف اولغوت
 لوقعااو فراعملا باحصا نوبقاي اوناكل باب ناكسو « دوسالا رعشلا

 مهعوبر اولحو مهرايد اونطو نربذلا يسرافلا جيلخلا لها نم ةعيفرلا

 « ”ادوسلا سوئورلا يوذ نيبرئازجلا »
 "ماعم 26 يردوكألا» نايرت كيسواسرفلا ماعلا حرص دقل

 موسرو طوطخ امامهباشت ةميدقل' ةينيصل ةروصملاتاباتكل انا 1م« هس 1

 ةملا لام ةينيدلا مهرئاعسشو مهتهلا فتراو ةهدقلا نيرهفلا نربي ناكس

 ربك ةيدقلا ةيعيبطلا ممنونفو مهفراعمو مديلاقل موسرو «ه» نيباشوشلا

 قرفنال 3 ةيعانصلا هايملا يراهمو مرتلا رفحو بطل'و كلفلا عو ةئيهلا

 ٠ امادعب يه لقف تئش ناو نييلبابلا نونفو فراعم نع ةتبلا
 دوجولا ةردانلا دهعلا ةيدقلا بتكلا انىفصتو غي راوتلا انيرقتسا اذا

 كولملا رقمىعو مجملا زايد هعدقلا ”هئيدلا سوا ناكس مه نإ وشلا « 0.

 طايحم لقنال ةريثك هي رخا اهيفو نشوشواشوشلا ًاضيا اهل لاقيو "كلما همصاعو
 لاما "هلال نع اهقام

00091 



 ملص خرراتلا دهمل ةقباس نيرحبلا ىف ةئدق ةببرغ روبق

 نم ابنكح للقن مل نا مهفراعم لج اودمنسا دق لباب لها نا يلج ىرن
 نالا اهأطن يتلا نىطاوشلا روجهملا عوبرلا سردنملا يمجملا جيلخلا ناك

 ةراسفحردصم ياوخلا روصعلا نم رصع يف تناكدفو اهب نيثرتكم ريغ
 اهربمم نارمعلا جراعم يف جردتي نامنالا ذخا ايف مهتيندم ًاثنمو رشبلا

 اهزع لظ ذخا نيحلا كلذ ذنمو أبضرعو داللا لوط يف فوطي عرشو

 نمةيلاخ مقالب نالا اهنياعن اك اهرايد تحبصا ىتح اديوراديور صلقتي
 وهف نامزلا كلذ يف مريغ ىلع مهوعسو اهلها مدقل ببساما :ندمتا راثآ
 رطاخلا راهغ او نوي نا ىلا مهعفد يذلا يراجتلا يعيبطلا مهعقوم نظاام ىلع

 ضيا حزن رطقلا اذه نمو ددئوسلاو نافرعلاو دجملا ءامس يف اوقلحيو

 يس نوروكذلا تويئاروطلا اهنم دج ةيفار ةديدع لئابقو بوعش

 اولخدو برعلا دالب !وزاتجا مهناف نيينامنكلا مساب ميدقلا دهملا باتك
 ٠ «/» ءادبصو “50 روص ىتنيدم اهيف اوسساو ايروس

 دقفتو ًاروص راز هنا ريبشلا يفانويلا خرتولا ستودورره انربخا دقو

 مهلكيه نا هوباجأف ائانب ىما يف اهتنهك بطاخو اه>ويش سلاجو اهلاعم
 تويناروطلا حربا دعبو ةنس ةئايثلثو يفلأب اهايا هترايز لبق ينب دق

 ىبونج نم تاعاس عبس دعب ىلع ”هيقينف هايدم ىو رخصلا اهانمم روص « 3 »

 سويتبلي لاق مق ؟٠06 "هنس تسسا دقو نيتريزجوا ةريزج ىلع "هينبم هو اديص
 «٠ ًافصنو نيليم روص ةريزج طم ناك»

 اهدمحدقو "هيقيتف ”هئيدم ىه دل ا هاتعمونوديص ميدقلا اونمساو ءاديص « 7 »

 روص لاش ىف عقاو رحبلا ىف دتمم لال فرط ىلع هينبم ملاعلا ندم مدقا نم مهضيب
 ىبونج نم اليم ؟6 دعب ىلع طسوتملا رحبلاو نان.ا لبج نيب وهو نيليم ومن هضرع

 «روص ىلامش نم الم نيريشعوتوريب
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 خيراتلا دهمل ةعاس نيرحبلا يف ةميدق ةبسرغ روبق ال4

 نوينيصلا مهفالسا مهلبق لمف ام ًائيشف نيش برعلا دالب اوزانجا مهنأطوا

 ون ذم ثدح كلذ نا نسنلور نظيو سمشلا قرشم وحن اولحر امدنع

 دوعن مث هتاذب اهءاصقلسا ديرب نأ لئاسلل هذه كرتلف٠ةنس فالآ ةنخ

 ؟ قبقحتا ىلع اهسيسأت نمز وه امو: نيرجبلا يف روبقلا تبنب ىتم :لوقتف
 تنب رودوي اما ةبجحأك انل رهظت ةلئسالا هذه ناراهيف تودقارلا نمو
 اورمش يتبنف لصا نم م اهيف نينوفدملا نا انربخا دقف هموم 4

 ةدلبربلا ىلع اونبو عوبرلا هذهب اواحو برعلا دالب يفايف اومطقو مهناطوا
 كراك اهير ةثيدحلا فبطقلا ةنيدم برقب مضوم يف نئرعلا طخ ىلع

 ةميظع ةنيدم تناكو نيرجبلا ةريزج مويلا هعرت ثبح جيلخلا سأر دنع

 ريفواةنيدم سفن ضعبلا اهنظي يتلا «ءاعرجلا» اهما ةمساو ةي راجت قوساهيف
 مدقلا دهعلا يف اهركك ءاج دقو !هداعب ةينفلاو اههذ ةرثكب ةريبشلا (ه)
 ةعقب نيرجبلا نا ءاعرجلا ناكس دقلعا ىرتاي لهف ٠ يركلا بانكتلا نم

 مويلالمفي اكاييف مهونفديو مهتم زئانج اييلا اولقنين ىتح ةيرتلا ةسدقم

 ةبيرقاهنالوا ( فجنلا يا ) دهشملاو ءالب رك ىلل مهزئانج لقن يف ةبمامالا

 تميقاوا ناكسلا كئاوا روبق يمنفادملا كلتو ةرامتلا رك يو رجلا نم

 برعلا دالب ٍبلقيف اواغوتي و نطولا اوحربب نا لبق ةبيرغلا ةربقما كلت
 ًارجهم اهيف اوئشني و نيينادلكلا ضرا ةريزجلا لها رصمي نا لبقوا

 (مهريغ بهذو برسعلا دالب ىبونج ىف ىدنهلا رحبلا ”ىطاش ىلع هعقاو اهلا ىلا موق
 ةلدا نيبأرلا نم يلكلو قيبمزوم *ىلطاش ىلع ةيقرسفلا ”هيقبرفا ىف ىه ريفوا نا ىلا

 ٠ ةقيقحلاب لعا لاو هممال ججحو
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 «الو  خراتلا دهمل ةطاس نيرخبلا ىف ةميدق ةبيرغ روق

 هباز انف كلن تازاسنالا عيطتسيال لئاسملا هذهف ةرملسم اوههقبو

 . اهرارسإ ضومغو اهدهع مدقل

 نيش اهنم ىقتناف راق ؟ ةعضب ىلع رثعو روبقلا ضعب عف تنب رتسملا نا
 اهيف اهرظن دممملا ةنل تنعما نا دعبو ةيناطي ربالا ةفحتملا ىلا هب ثعبو

 راثالا هذه لدت هيلعو يقبنف لصا نم اهنا ىلع اهيأر رق اهصحن تققدو
 ةحبحص اهانربعاو لئالدلا كتب انس اذاف ءادج ةيدق روبقلا ترا ىلع
 ناكاذا اذه ةنس فال ةسمخ وحن ذنم لقالا ىلع تبنبدق روبقلانوكت

 : طسولمل رعبا ةرجملا خيرات قداح طم دل ناوز

 نم برعغ نيبقبتفلل ناكو لبابناكسدنع دج ميدق يرامسملا طخلا نا
 يفامنولمعلسيل سانلا ذخاو ةبانكل 'ةعانص تفشتكا الو فورحلاهبشت ةبانكلا

 يف بقن اهم ثحابلا نا ىلع ةيرامسملا ةباثكلا تكرت لبجتلاو نيودنلا
 اهروخص ىلع شقنلاوا رفحلا ليبق نم “يش ىلع رثميال نفادملا كلت

 اوذخا طسولللا رحياايف ملاحرت اصع اوقلا امدنع نيبقبنفلا نا عم اهراججاو

 سوواندجوبمل ظحلا ءوسلو سيواون يف مهاتوم عضويف نيبرصملا نودلقي
 كانهوءالجلا نامزل فلاس خيرات ىلع لبلد هنم ذخنبل نفادملا كلت يف دحاو

 فشتكانيحلاق نينحابلا دحاؤا وهو يورتلاو ربدللاقحتسي رخ سما

 يو( يلع ةبرق ) بنجب تحتف ينلا رولا عيمج نا اهيفام ربدتو ةعقبلا

 هيار ىلع يه امدق نيريشع وهب اهءارو يتلا روبقلا رئاس نم ىلعا روبق
 ةربقلا فرط ىلع ةُماق روبقلا هذه نا كلذ ديئوي امو اهريغ نم ثدحا

 ٠ كانه ميقاو ديشام رخآ امنا رهظي و دهعلا ةيدقلا ءاجرالا ةريسفلا
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 خيراتلا دهمل ةْعاس نيرحبلا ىف ةيدق ةيرغ روبق ما

 يم ةيلاملا ماكل نا » هصنام 00م. طدددصا دنارود دئاقلا بنك

 بتاكللا اذه هب هافام ترا «اهريغ نم ربكا يثو يلع ةيرق نم ةبيرق

 ىلوت يذلا 2ههمعطاد# سوخرينف راهنلا ةعبار يف مثلا حوصضو تاو

 فصي مهلا جيلخ ىلا ةريهشلا هترفس يف ريكلا ردنكسا لوطسا ةدابق

 رهظي و 79:ةم6 نيريت ىعدن ةريزجو ربلا يف ةيقينف ةنيدم راز هنا فيك

 يو ةيمرالا دنع نيريدو برعلا دنع نيراد موبلا ىمن يتلا يبث اهنا
 ناطلس ناك يذلا ::رفطمد# ارثرا ربق كانه ىأر دقو نيرجبلاب ةضرف

 هيسرثرالا رملا يا قباسلا فيس جيلخلا مسا نوك ي نا دعبي الو جبلخلا

 ةيبار » هلوقب نزئادملا فصي سوخرزو هنم اقلشم ط6

 كلت ىدحا ىلع قابطنالاتا قبطني فصولا اذهف « لذنلا ةزنكك ةمفل ع

 اهيلع ق.طنتالامناف يباورلا رئاس فالخب (يلع ةيرق) برق ةيلاعلايباورلا

 الو وهو لخضن نالا دجويال هنا ديب ةديدع لايم اهنع ةدسيمب يو
 ٠ مدهع مداقلل تام كش

 ليلدلاو ريخالا ديعلا يف تبني ةريبكسلا ماكألا نا ديئوت ةياورلا هذهو
 قيفر سوخرن نمزيف ركذ اهادحا يف نوفدملا صخشلا مسا نا كلذ ىلع
 رثالا اذهيف دحا ثعبي م هنا روظي و :اهدهاش امدنع يف ودكملا ردنكسا

 ةجرد يلا كلذ دعب عفر يذلا دنرود طباضلا ماق ىتح نيحلا كلذ ذنم

 ةشحوملا ةربزجلا كلت يضارا يف لوجي ناك اهني هنا كلذو « قود »ريما

 ”ييش ىلع رثمي هلع هيف بقني و نرفادملا كلت دجا متفإ نا هه هلرطخ

 ىلإ سوخرإن نم نورق ةدع ىضم هنا بيرغلا نمو ءانعلاو ركذلا قحتسي
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 ىلا  خعراتلا دهمل ةّاس نيرخبلا ىف ةميدق ةببرغ رويق

 راثالا كلت نع فاو انجب دحا ثحبم لو يزيلكنالا طباضلا كلذ ةرايز

 ٠ دهعلا ةئيدقلا ةبيرغلا

 ًاعوضوم نا عم عابلا ريصق هيف انا عوضوميف يلقل نانعلا تقلطا قل

 بنكيإل نستلورو اذه عراب ريبخ هب ميناىلا جانحي بابعلا رخاز اذهك

 هلوقيام لكو -ةهدقلا راثالا ملاع يف اهلزنمو نفادملا كلت نع ًاروكّذم يش
 ةببالاو ةملتملا نم "يش اهلك يبلع سيلو مجرلا باب نم وه اهنع بيدالا
 ءادبصو روص لالطاو روغصلايف ةروقنما ةلئاحلا رصم بئارخيف ىرت يتلا

 نم اهقوقل اهي يحبو اهريغ يف دجوت ال ةيرنم نيرحبلا راث !ايف نا الا لا

 عيطنت ًاروصو ىجيال ًاركذ اهاري نم نهذ يف ينبت اهنا اهنم هوجو ةدع
 ثداوح هبنبع بصن عنو يللاوخلا رصعالا ىلا هلقنت هنا ىتح هنليخم يف

 ترج يتلا عئاقولاب ءركّذت اا تلق اذا لابا يفارا الو دج ةيرقلا مايالا

 ةحيسفلا ةشحوملا تءرجلا ء ارصتف لاح لك ىلعو .ملاعلا سيبسأت ذنم

 كنركب ئارخ هرثئوتامرثكا سفنلايف رثثوت روبقلا نم ة*ولملا فارطالا
 لالطا عيمجنم مدقا يم اهددصب نحن يتلا ماكألا لهف »٠٠« ةبيثو «1»

1 

 اال ام كلذ#ةسردنملا ةيقينفو ىونبتو لباب و رصم

 ث نم ًارتم ولك 44 دمب ىلع ديمصلا دالب نم "يرق كرك « ١٠

 ٠ ةهيبط ضضاقلا ىلع تيفي دقو ليدلا نم ىنميلا ”هفضلا نم ”هييرق
 اهحاسم ىلتلا ىلع "هيكار ”هعيدق ”ه«رصم ”هئيدم ”هيئوا ةويط وا ”هيبط © » ٠١

 اهدي جواو اهزع نايا ىف "هنس اهثمتسو فلاب حيسملا لبق تناك اليم ١6 يترئاد

 لك نم لسرب جائر :هئماهل ”هتيدم » هلوقي ىتاتويلا عاقلا سوريموه ايفسو دقو
 الاقيو ه5 6 ماع سوسابق اهمده دقو « ”هيبرح ةلمع قثم ىئولا ”هحاس ىلا اهئمدحاو

 اهدهاش نه ضءب اهدعيو لينلا ىيناج ىلع لايما هتس ومصىلا دتمت ًادج ”هلئاه اهّبرخا

 ٠ ماعلا رف" نفناو ىمسا نم

 ايار هيف تبانا
 انسا قرش
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 ىديوسلا نمحرلا دبع خيرشلا ا

 ةقبتملا هنك ىلع مايلا فوقولاو رظنلا ةقدو ةيورلا لاعانم هبلا جانحي
 رظنلاب كلذ نع ةقداصلا ةباجالا عيطلسي ءايدالا نم ابيدا نا نظا الو
 رهاوظلا نا ديب ٠باوجلا ىلا انيدهت يتلا لئاسولا ةلق نم ن الا انيدلام ىلا
 فنراقلا مدعو اهتتوشخو نفادملا ةجاذ.س نا دقلعي نا ىلع جئاسلا لمحت

 يتلا ادوسلا سوئورلا تاوذ ممالاو لئابقلا اهتتكس يتلا ةعقبلا يب اهئانب
 0 لدلسيام اذهو اهلاعم تديشو رجيلاربع نم لباب تفاو
 هرساب ةطيسبلا هجو ىعرشبدي هتعنصام مدقا يممذا ةلبقما لايجالل اهوكرت

 00 يبسم فصووا قيقدحرشب مركلا ىراقلا بعتا ال يفا
 ةدوجوملا راثالاو رئاخذلا نعوااهنطاب ماظنو ةيهامنعوا اهتحاسمو نفادملا
 داورلا مهب ديراو اهبابرا ثحبلا نم اهقح اهيفوي اهريغو رومالا هذبف :اهيف
 مهنا ينقي ُهيسو دالبلا لهاجم ىلع فوقولا رجباو ربلا نوفومي نبذلا
 نورشني و نيح دعب ولوةمهظعلا رباقملا كلت نع ببقنللاو صخفلا نوغرفتي
 هللا ىلع لاكتتالا دعب تمزع دقو .دارملاب ةبفاو ةبخيرات ةيملع احيا امنع
 بيدالا علاطلا اهب لب يكل راصتخالا ليبس ىلع ولو نفادملا فصانا

 ىسع قوزر «ولت ال» 2 : لوقاف رضاحلا تقولا يف

 26 يدي وسلا نمحرلا دبع خيشلا 3غ :
 1م (طقتلعط قطا ي-ظمطسقم ه-8هد610م.

 هللا دبع خيشلا ن نبا نيددلا نيز نمر لادبع خيشلا ريخلا وبا وه

 تي ا ا ا

 نيساي نعو يدنهلا حيصف نعو ودلاو نع ملا ذخاو مالك لالا ١
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 فخ ىذيوسلا نمحرلا دبع خيشلا

 هبانك يف يدابعلا فسوب نب دمحم نب فسوي خيشلا ةمالعلا لاق يتلا

 ةموظنملا حرش ةينسلا تاناهجلاب ىمسملا »ه6 ةنس هفيلأت نم غرف يذلا

 هيسرهاشلا يواشلا كب هللا دبع نبا كب نايلس ظن نم - ةيناهلسلا

 هيسديوسلا ٠٠ : هللا دبع نب نمحرلا دبع ريخلا وبا وه » : - يريمحلا

 ءانباىلع هتقفشربكو هسفن رغصعم ةديدملا فيل انلاو ةديفلأ تاقيقحلاوذ

 ٠ ةبيعكلاب جسما ريسللا يف هباتك «اذكم ةربتعملا تافنصملا نه هلو همنج

 هتكنو « ةيعفاشلا هقف يف » ربح نبال ةيمرضملا « حرش » يلع ةيشاحلاو

 مامالا هقفيف يسلماربشلا سوئوكنم » يستح ا ءاورا هامسيساماربشلا ىلع

 ىلع نيددلا رون ءايضلا يبا ىلا ةبوسنملا يشاوحلا ىلع اهتلع اضيا يفاشلا

 تاناج حرشو ٠ ةينابيشلا حرشو «-جانحلا ةيا ىلع اهقلعيتلا يسلماربشلا

 «فوصتلايفنالسسر تالك حرش يو» ةينالسرل احرشو :نايبلالعيف هدلاو

 ٠ ةئيملاطع يف ةيشاحو ٠ ةريعشلا ةلأسم حرشو .ربكالا خيشلل ةديصقرشو

 يف )6 ةيدنملا ةبوجالاو 6 كالفالا جئرشت حرش كالمالا ةنيز 9« اهامس

 ةفحت نم تادابعلا ءزج ىلع ةيشاحو .ةيكمل لع يف 3 ةيحلالا ةيكملا

 خيرات وهو » »١« ءاروزاا ةقيدح هايس خيراتو ٠ةعيدب تاماقمو ٠رجح نبا

 .راتلا اذه نال « ١ ه

 نم هيلا راثملا ديسلا بتك ”هئازخ دقو ىدنفا نمجرلا

 اذسإب دحالهرضح حمسنا دوناو ٠١ ٠ !نكلو دكوللانئازخ ىفاهدوجوردنيىتلا

 ءامدقلا انفالسا بتك نم اهريغ انمدع ا ايئادقف دنع اهمدمن ال قح بتكلا هذه

 فهلت ىفهاها نال ىديودلا عراتو ىدادغبلا ببطخالدادغب رات خاستساب اصوصخو

 باتك وه ركذيام ىلع باتكلا اذهنالو ماملاو صاخلا هب مفتني ىكاورشتو هعبطيلا

 تءطفنا ىنلا ةريخالا روصعملا ىف ايس دادقب ىف ءايمالاو ءارزولاو ءاناجلا غيراتل عماج

 ! همركو هنن لامالاّلا ققح اهرابخا انع
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 ىديوسلا نرلا دبع خييشلا 05

 يس وهف ةريثك تالسا مو تابتاكم هلو « ماك تاداجم ة:الثيف ربك

 هما“ ءاني.أر اميف هنم لضفا ىلع رثءن1 نيققحلا نيفاولا ةباخ نامزلا اذه

 بحجحلا فك ب اتكم لو ٠ يلصعلل رطقلا حرش ىلع ةيشاح حرش هلو
 ريصم يف عبط دقو ٠ لولحلا ىعدا نم ىلع در ةلسرملا ةفحتا حرش ةملسملا

 نب مالسلا دبع ىلا ةبسن :ةبشيشبلاوا ةيشيشملا تاولصلا حرش هليذ ينو

 لسرا ةديصقنم هرعش نمث رثنو رعش هلو .هل اضيا يو شيشموا شيشب

 : دادغب يف هل قيدص ىلا ماشلا نم اهب
 كاوجش وجت ىنم بلقلا قرحا ام * كالول ءاروزلا دهبي كالول
 كايممركشلا هس مئاركللا بمس * تيحو ايحلا كنم ىرثلا مداىتس

 كائشمو فيصيف كروهز تلاز * الوعي رلا نود نمكء: ررضخاو

 كاعرج هارجم نم وجنت ففكأ يتلقم نرم لونلا فكاولل لوقا
 يكأبلا عمدم يلتحن فح دامقا * عم قلجو دادغب نربام ناتش

 كايقلل يلام لاعا هب * لما يلب اجب نا تاييه تاهيه
 كامرمل يدسب فيس هوفتللا ماد * ام هوأسقلا يبهنا الف هاو

 ٠ ةدحاو اًننب و دمحم خيشلا وهو أدحاو ادلو بقعا دقو

 طابش اذه ه١٠٠1 ةنس يناثلا عيب ر رهشنم نيرشعلايف هتافو تنكو

 ءالضفلا هاثر دقو يخركلا فورعم خنيشلا راوج يف نفدو م

 - «يواشلا كب ناييلسو :دمحا خيشلا هيخا لثم هرصم لها نم ءابدالاو

 ينيجدلا هاك ٠هركذ لوطي ام مهريغو : يدادغبلا يدنفا يلعخيشلاو
 تسع فيو عكاش كب
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 نذل نيففارعلا دنع ةرمعلا

 نييقارعلا دنع ةرمعلا

 آعو (0هزئك سموم ا'طوصسمم هد 211ةموجمامتستع.
 ا

 ديه
 مدوعقوهمونوهيرشو هلكاو هسدل ىف هنع فلترخآ ًاموق موق رواج اذا

 قمراج لاوحانم ًائيشلخ دينا ًاطربال كلذ وحنو هناسلو هتشيعءروماو همايقو

 لها ىف ىمالا اذكهو . هنم هسابتقا رثك هيلع ةدايسلا هيف دقتعا الكو « هنوؤش

 ًاريثك اشيش مهنه اوذخا مجاعالا رئاسو كرتااو سرفلا اوطااخ ا مهنا . قارعلا

 ركذن نحت اهو . مهسابلب قلعتي امب اهسالو مهعمتو مهنفلا نوؤشب قاعتي ام

 الباقي ةحبصف ةيرع ةظفل ىصوهسار ىلعهسداي 1 ىالجرلا ةرمعإ قاعتبام انه

 : لوقت 0هذكطسد# ةلك جئرفالا دنع

 نيجرملا 5
 ةهيسرافلا "هتلثا ملا ريكو فاقلا ناكساو نيتلمهملا ءآرلاو نيملا حتشب

 نم يك م لصالا ”هيسراق ”هيكرت ”هظفل «نون رخآآلا ىفو "هيتحتلا ةانثما ناكساو

 « نيج هو . دلجلا حشر وهو ىدرعلا روهسشملا ىنءملاب « قرع ه : اهو نيتلك

 ديزي, مهضعبو .همالواقرعلا عماج ه:اهانمم لصحبو .مالوا عماج ىءمي ”هيسرافلا

 اهبداريو . لوالا روهشملاو . ليلق وهو « :هنيق ع ه لوقف ءاه ءرخآ ىلع

 سبلت ن طقلا جبسن نم نيياحالا بلغا فن وكت سا رالر وق" ةقرخ ىا 0310406 ةبكس

 اهدحوسيلت دقو . ( نييقارملادنع شوب رطلامسا ) 'هنيفلا وا شوبرطلا تحت

 اهيلع عضوت وا 'همامعلا اهيلع فايو سيات دق وا « ديدشلا رحلا مايا لزنلا ىف

 ظمصصعأف 06 مثله قمع : "هيفكلا مسا نييقارعلا دنع ”هفورعملا "هيفوكلا

 وتمص ممعأع عت 0عمممسف لكتص ةتأسع طوصصعأ هان لادصع ةنباعع همزك -

 كاتمع مماتع جطعمر طعم ]5 ةنعاتع ىكحا ْذ_' ةرمعلا هذه نوكلو

 بحاص لاق. نيلوالا نيفرحلا حت "هبقرعلا مسإب اسيا تفرع قرعلا" صتمت

 ةوسنلقلاو ةهءامعلا تح سيليام : كرم :هيقرعلا » : قرع كردتسميف جاتلا

 معايا مهر واجن سرفلا نع اهسبتقا نم لوا قارعلا لها ناكو . ءا « . ةدلوم

00091 



 نييقارعلا دنع ةرمعلا انني

 ا-هذاخنا مهنم نويماشلا مق ماشلا رايدىملا موق اهب لقتنا من. مهعقس رح ةدشلو
 ”هيقارملا : طيحلا طيح ىف لاق . قارعلا ىلا هيبن « "هيقارع » اهومس اذهلاو
 : 5006 كلذ ىلع داز مث « . شوبرطلا تحت ًابااف سسبل# سارلا سبالم نم
 . ءآرلا ناكسإب اهطيضو « ”هيقرعلا "ةماعلا دنع روهشملاو

 همبط عجاد ) ةليلو ةليل فلا باتك خسذ ضع, ىف :هيقرعلا تءاج دقو
 ةروصإىرخاو ”هبقرع ةروصإ ةرم تدرودقو ( مالك : 4و 7٠٠:5 واعرب

 « هيئارملا» نم نيدلوملا بتك ىف ًاركذ مدقا « "هيقرعلا » نا ىلع ٠
 لاقو ( ٠١ س 118 ص ) ىبلاصتلل فئاطالا باتك ىف تايقرعلا تءاج دقق
 . ناتسربط ىف عنصت اهنا اهنع

 دقق .مويلا اهب نوديرب ام ريغ :هيقرعلاب ًاَياس نوديرب ماشلا لها ناكو
 ىلع ةأرملا سيلت : هبيرعت ام «)١( "هسدقملا ضرالا ههباتك ىف هجور ركذ
 نوكيو(ءآرلا ناكساب ) ”هبق عه ومسيو ةضف نم نوكي جاتلا ن* عون اهءار
 نم جان ”هيدابلا ءآ سما ءاسن سوؤر ىلع ه : 04 ص ىف لاقو . طور "هيب
 *ىلآلللاب ةزرطم دودسالا ربرلا نم ةفافل هيلع نففلي لكسشلا طورخم اهضف
 ,ا ,. ”ةعركلا ةراجحلاو

 نبللا دتع ىمسملا وه ًاقباس
 ةيقرع ىمسي ناك ام نا فصسولا اذه نم ذخ

 دمي ”ةئهكلا لامعتسا رظح ىذلا روطرطلاب نيرئ
 ةلديا فلا تاتكّف ىنملا اذ هيقرعلا تءاج دقو .1440و 4 ”هناداح

 ىفو . هيدرزو ذالوف ”هبقرعو « ”هيلطم بهذلاب ةذوخ اهمار ىلعو : لاق ةليلو
 . اهيق لع نه ةالدب "ضرب ”هلك تددو خسللا ضب

 برغملاو رصصم لها "هغل اهحتطو. ماشلا لها ةهفل ءآرلا ناكساب ”هيقرعلاف
 . قارعلا لها ضءبو

 اهركّدو نيدلوملا بدك ىف تدرودقو «"هيقاط ه ًاضيا اوم رصم لهاو
 امئامسا نمو . راثآلاو ططخلا هباتك ىف ىزيرقملاو هتلحر ىف هطوطإ نبا
 ومن لبق ماشلا رايد ودب مسالا اذهب اهثرمي ناكو ( "هسردم نازو ) "هقرعملا
 ”ةيلاحلا اهلاسمسا نمو . مهدنع نام ةروصلا هذهب :هظفالف مويلا اما. نرق

 80و, < آنه هجم 8دنصأك مم
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 نوفلتم نيذلا "هيدابلا لها ضءإو ءاليركو فجتتااو ةرصبلاو دادفيك ةريبكلا قارملا ندم لها اهترميأ نيظرعلا هظفل اماو . ىنملا فاتخا ناو دحاو ىنءم نم هيقرعلاو ىهت . هب لاس اذا : قرعلا دللا ردح نم ' ”ةملكلاو خورشلا قوسو رك رملاوأ هيرصانلاو ىحااو ةرطشلا ىلاهاك قارعلا ندم اكس
 + ودل ىلا

 اذهو .ةرك فن :هئيه ىلع وه ام هنمو . قارعلا ىف نودوجوملا دونهلاو سرفلا ًابلاف هذ اذهو ٠ قيوزتلاوزيرطنلاو شقنلا ريثك برحع ليوط وه ام تانيطرعلا نق . مهرامحاو ندملا لها نالتخا مّ رعلا "هنيه فاتختو
 ةئلثم ”هيسراف فاكب « ”هيروواك » تا رملا ءاسذلا هيمست ثلثم لكش ىلعوهام هنو س .انيئارهظ نيب نيدوجوملا سرفلا ضعإو نويقارعلا برعلا هسباي
 ةلم وسمر اميبقمي 'هنكاس ”هيناثلاو اهم وضم ىلوالا : ناواو اهدعب فلا اهيلي
 م نا نيملسملا ني.قارعلا دنع وهو روواكلا ىلا ةيدز ءاه مث ةددشم ءابمث
 اهلمعتسا نم لوا نيذلا مه مهئاك مهيلات يسن دقو ٠ نس وجلاو رافكلاو ىراصتلا
 .ةساخ مهلافطال "هبكسلا نم عونلا اذه نود نومالسملاو . "هئيهلا هذه ىلع

 جراففلاو ”هيشاشلاو سفلاو سيفلاو شوبرطلااو :هنيفلا * 1
 رعلادالرلا رئاسيف عئاشلا مسالاوه شوبرطلاو.رخالا ف ءاهو هحوتفم نونو ةنكاسهيتمت ةانثم ءايوةروسكم ءافب « "نيف ) شوبرطا'نومسي نويقارملا

 سلا دالإ ةرضاح مسا وامر زب ؟1ءصص# ةنيف فيحصأ ةنيفلا و.ناسللا
 فذح مئاهبلا تقيضاف ةمصاعلا كلت نم قباسلاىفامنو رام اوناك رايدلا ءذه لهانال
 شون سف يجمآ وهف شوبرطلا اما . برعلا هغل ىف ضافتسم وه ام ىلع فاضملا
 ةفل) مه دنع ةةمئاش ةهقل ىلع ءان نيسلا اهيف تيلق . ةهيسرافلاب سارلا ءاطغ ىا
 اماو. ريثكاهريغو بئلطملاو بئالتملاو . هطرهو بوثلا ترهو رطقلاو رتقلا ىف شون رط اولاقت كاط تراصف ءاثلا تمخف مل (195 :0 و ؟6# ١: برعلا
 اتم بلح ناكو . نششكارم ةدعاق 7562 سافو ةل مالاب ساف "هلك وهف سيفلا
 مالا رج اك فاضملا فذح مث . اهبل! تفيضاف < ةرمعلا نم عوتلا اذه ًاضيا

5 

00091 



 نيفارعلا دنع ةرمعلا 584

 بتك ىف ظافلالا هذه نم دري لو ٠ لت نازو سف لو مهضمبو . "هيف ىف

 هلوقيف ةلبلو ةلرافلا باتك خس ضءبىف كلذ نم.شوب رط هلك الا نيدلومل

 اهميدق "هئيفلا "هظفل نا نظنو - . شاشلاو شوبرطلا انركذ أك هيلع 0

 ىف لوس 1834 هس ىفوتملا هيفيلوا ىذرفالا ةلاحرلا نال قارعلا ىف ًاضيا

 نوسدؤر ىلع نوكي "هفولألا نبت دادغب ءاسأ نع هالك ىف (1) هتاحر

 ةلوكسب ) ةلوكتع اهل ءآ رولا ىلا ىلدتن ( لمحلا ) ةهفيطقلا نم ءآدوس "هني

 ةلوكتلاتناك ناف ( بهذلا طويخ ) نوديلكلا نءوا مسيربالا نم ( 'هبا

 طيرشب ) بصقلاب ىثغم نوكي

 ( 506. ريمشق لاش نم :هفافلب سارلا ىلع ”هنيفلا هذه تيثأو ( بهذلا

 نواظفاي كرثلا نال :هيكرتلا نم ةذوخاف سف حصالا وا سيف ”هظفل اماو

 مادغإ ماوعو « سيف وأ سف » ةريعلا هذه اهي عدصت تناك ىتلا ساف ”هئيدم

 نا اودارا اذا ( شوبرطلا نول ) ىا « كر سيف هاذه انموب ىلا نولوَسي

 ٠ شوب رطلا نولبنوكي .1 ربخلا ناولالا نم ًانول اوفرعي
 اهفرعياك ( "هيشاش ) ةرمعلا ذه نومسإي رسه٠لها ناك دهملا قباس ىفو

 اهنآف دام نم ًاضيا نوفرعإ مهو . اذه انموب ىلا برغملا لها مسالا اذهب

 وهو نيغلا رسكب ةرافغ اهنومسي اوناكف سادنالا برع اماو ٠ شوبرطلا

 ,ا او ريثك رفغأا و : سورملا جان ىف اق . ىنءملا اذه ىف ءاج ام حمفا

 .ةوسقلا تحت سيلي سارلا ردق ىلءجستي عردلا نم درز : 'هباتككة:رافنلا وا

 ةوسنقلا لث هللا ناكاع رو: ليمش نبا لاق ... "هضيبلا فرفر وه : لاو

 ا-مقوف هضوبلا سبلت مث عردلا غلبتق هسار ىلع لجرلا اهقلي عسوا اهنا ريغ

 [ 1 ] 01و, ح ؟7هرتمعع لحصم 1"كصمتمم 0طمسممب !" ور ماع

 6غ 19 طورسو 1 1177.م. 37

 يم هنيفلاب اهايرع ىتلأ "هيترفلا ةماكلا نا : برملا ةفل بحاص لاق( ؟ )

 اهنس 8١ لبق نسبلي نك تايئارصتلا دادقب ءاسن نال ةنيفلا اهائيمس امئاو 1

 ىتدج تعمسو ٠ اهنادبات ىتدجو ا تناكو ٠ مسالا اذهب

 ريثكب ةيفيلوا دهمل ةقباس ًاذاةظفالاف ٠ «ديهع دهع ذنم قارملا
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 "0 ”هيلاويدلا ىف ىداشرلا رهن
 لفسا زخو جاريد نم رفغملا لمج ارو ٠ نيقناعلا ىلع لخري رفغملا كاذف
 ابلطيضاذكه . نويزر وازخ وا جابيدي اهورهظو اهوتسب ارو .... ةةضييلا
 ريغو . هضأ نم ًاسوق اهقوق اونا ارو . نك اي اهوشحو . ةديبع ولا
 باب نم اذا حيصق شوبرطلا ىلع ةراقتلا مسل قالط : اننق . ىهتنا . كاذ
 ءاش نا بصق هظفحاف هدام تريتت ننو هلامسم ىلع مسالا ءاَعاباب نمو عسوتلا
 ىردشلا رقاب دمع فتلا . ىلاعت هللا

:1-1198 

 * ةيناويدلا يف يداترلا ربت >
 1ع تعمل ةميطسو

 < م11 م1615 ةنسال كي يريخ فرصتلل نمز يف رهلا اذهل
 إو -ءالا نم لبلق 'يش الا هبف رجيم هقيصن ةدشلو تاعاس ثالث ءاولا رك نع دعبر وهو ٠ ةبماشلا ءاضتلةمبنلا 6 مين نبا ةريجي > نم قش دقو
 150 ةنس ءاوللا يف ةبانلل ةيناويدلا ءاول بئات يدنفا لص دمحم نبت
 هبلع عالطالا دميرو فراشي نا رمافرهتلا رما هنل ةبفرصتمل ةلكو دلقثو
 ةئاعا عمجل جل ًاتاف نيضرالا نم هطتم ءاوراو عبسولل ًالباق هدجو
 ىلا يلاعالا قوش مث. يفاكلا الا هيف ىرجو يركو عسوف هرفجب مون
 < ةبمرط ١ ةحضنم ٠ وحن امم ايليف ءامل رجل < تانيكم ١ تانيعم بلج
 - رهنلا ىلع اهوبكرو ةبراخب

 هنقوا 4 141 ةنس ١ كب لاجج دادغب يملاو ةيناويدلا ءاوا مدق الو
 هعيسوت ىلع قفني لام صيصخت فايس هيغرو رهتلا ىلع هيل' اموملا يئانلا
 كالت ينو :ةريل فلا وحن ل صصقف هتادراو وضتو هيقسيام ةعارز ديزتل
 ةرطلا ىلاتفنلي لف يدنفا تحدم دما ةيناويدلل اقرصنم نيعت ءانثالا
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 ءاليركو فجحتاا ىفءآ روما "1

 رخالا يفو:هدي ىلع ىدس لاومالا تبهذ اذاو ةينمالا قيقحت ىلا ةيدكلا

 مساب ىهسملا ربتلا مسا ربغي نا لواحن كلذب فتكي ( هنأكو٠ ءلا عطقتا

 جف هنوكل كلب يريخ هيبا مساب 4 يريخلا رهن > هيعسيو ناطلسلا ةلالج

 ءهيبات ”اشنم عيتتو م ريمعتب عسير اذاءق ًاسيحص همعزام ناك اذاف ٠ هنام زيف

 كلب يره هللا دبع يركسعلا ماقما بق هنطوم يف نيمتو لزعالو

 ىلا يلاهالا ةجاحو عرزلا فلتو رهنلا رما هيلا لام اذه ىّأرو ةلكولل

 ىلاهسفنب رفاسو ءاوللا زكر ةعاتلا رئاشملا ىلع لاحلل لاغشالا عزو برشلاءام

 يقفم كلذ ىلع هدعاس نمو يركلاو رفحلاب عيمجلا لغششاو ةيماشلا ءاضق

 تباثملس 4 ةحيلم ةفوش 9 ةيحان ريدمو ظعاولا لا يدتفا ليعامسا ءاوللا

 ةيافكب رهتلا يف ءاما ىرجو لمملا مت لئالف مايا دعب و ٠يواهزلا يدنفا

 دعإ 4 111 ةنس ؟ ت ١ ٠١ ةجحلا يذ لوايف ةيناويدلا ىلا لصو دقو

 ةيعدالاو بطخلا تيلت دقو .ءاملا دقفنم كالملا ىلع نواهالا فرشا نا

 هجونذا مويلا بجييذلاو ٠ةيالولاو ةناتسالا ىلا ركشتلالئاسر تلسراو

 لذب و من نبا ةريجب ةياهيف ةمقاولا 4 ةتياحلاءا > ذفنم دس وه راظنالا هيلا

 ٠ عيمجلا ةدئافلامت كلذب و فعاضتي لب ءاما يرجمودي ىتحهميكحتبةيانملا

 ديجلادبع هداز داؤف ةيناويدلا

 26 ءالبر كو فنا يف ء.اروشاع 4
 ةمو آمسعماهغتودف لع 1[سممونم 1 6لزءأ هغ 3 1عهمطكاشلا

 تادراول ًاليلقل ةليسولاهذهىلا طرفملا ةعيشلا نيدت يومتيناكولاذبح

 ىلا لصي ىتح اذه ديعب هارتس امدحلا اذه ىدمتي هنكلةينائملا ةلودلا
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 052086 'هاليركو فجتلا ىف آدوشاع

 يفو ةنس لكم مرح لا ريشلا يف ءالبرك يف ددهتب هنال ٠ ططشلا براقيام
 بونيو رئارملا اهل رطفتت دهاشم هباصصاو نيسحلا هيف لتق يذلا نطوللا
 -ةباكو نزح دائوفلا ا

 يف يرجيام فصو ةلواحتو ءاروشاع يف هجوا غلبي نيدلا يف سمحتلاو .

 يرحي نا عيطنسي ال بتاكلا نا نع اليفف اذه ٠ ثبعلا نم مايالا كلت

 لومل هلك همسج يف "بدت ةريرعشقب رعشي نا نودب ناديملا اذه يف هباق
 ضعب لاعانم تياروا تعمام دبشلا اذه بناجب تركذت اذاو ٠ ىريام
 . 45 ركزي ايش تروصت امل ةشهدملا مهليوابتو شيواردلا

 4505 باصصا مه ةلئاملا ةلفحلا هذه عوضوم نونوكي نيذلا ءادهشلا

 ىلع مهد مجم ةنس لوا ىف ناك دادنب ىف ميقا ىنيسح مأم لوا 3
 :هصئام ةروكذملا ةننلا ثداوح. ىف لاق ( عوبطم ريغ وهو ) هميران ىف ىهذلا هلقنام

 :نيخابطلاو نيسارهلا عنمو قاوسالا قلنب سانلاةلودلا زعم مزلا:
 تاروشنم ءاسن اوجرخاوحوسملا ابياع اوقلعو قاوسالا ىف بابقلا اوبصنو خبطلا نم
 لوا اذهو مالسلا هيلع نيحلا ىلعمأملا نمقيو عراوشلا ىف نمطلي تاخمضم روعشلا
 : ماما ٠0 دادقبي هيلع عيل مول

 قلطيال بامصالا مسا نإل نيسحلا يمت نم حيحصلاو نيسملا بامصسإب اوسيل « » ١7
 مهو :ءكدهشلا مءا مهيلع نوقلطي كلذكو ٠همم اواتق يذلا هباحصا ىلع الا ةميعلا دنع
 نوكن ىنلا ىو نيبحلا مرح نم ةيبوجلا ةيوازمل ىف عقاو دحاو خربض ىف نودوحلم
 ةيوازلا كلت هجو ىلعو٠هنم تجرخ اذا كراسي نعو مرحلا تلخد اذا كنيي نع
 ٠٠و رثم هعافاراو ًارتميتنسا/ه كابش لك ضرع كيبابش 4 هيف ةعصانلا ةضفلا نم كبشم
 بامسالاوا ءادبسشلا ءالؤهلو ٠ ًارتميتنس م٠ و راتما ةءبرا هلك كيشملا لوطو اقيعت
 نانلإ حاتفم عجاد ( لا هءابحاو هللا ءايلوااي مكيلع مالسلا ):اهاوا ةصوصخت ةرايز
 .مو.-+49 ص

 هادو شإو مول هباحصا ىلعو هيلع يرج اميو هب ايسأت نيسملا بحت كلذ لمفي ماو
 -مهيف للجلا باصملا كلذ عوقول مييلع نزحوا

00091 



 ءالبركو فجنلا ىف ءآ روشاع "1

 مهسفنا اوحضي نا مهسفنا ىلع اواا دقو ٠ ملاطلا ونوميملا نوب رقما نيسحلا

 مىنع عفادوا مثاماح اذا .ةنسحوا ةكربوا ةمعن ىلعهنم اولصحيل مامالة يعض

 اوموقيال يكل موكسي نا ىلا نيرمضاحلا ضعب رطضي نيباحالا بلغايفو

 نيسحلا ىدف نوتومي مهنم نوريثكو دحاولا فرحلاب اهوزخبف مهديعاوم

 ٠ لاوهالا كلث لثم يف ةحربلا ةبذعالا نم هنوساقبام ةرثكل

 طسولانم مهوور نوقلحي مهنا مايالا كلت لثميف هنوتاي "يثلواو

 نوكف: افلا ىلا ةبهلانمهحتي قاحلا اذدو تارتميتنس ١ و ضرع يف

جلا لآل ةلئاغ ففخميوا عفديام هبلع سيل درجا سا ارلا فحن
 مهنا مث: ةحرا

 ةدم ىقبي ال هنا الا ٠ممجلا نب نم مثاوسنع مهزبب ضيبا بوثب نوذمنلل

 اضف اذه ٠ ةئناقلا ءارمحلا ءامدلاب جرضتينا متعي الذاعمانلاهضاببةليول و

 ةلفحلا هذه ءانمايف اوتام اذا هب ب نوبي 0 اذهنانع

 حالسلا اذهو يزاا اذببو ٠ اروهشم قبس مويدياب تولع و ٠ ةعئاراا

 ٠ 20 نمصلا ىلا مهوذخاي

 وهو ىلا « مويلا نوري 06 ١4 لبق كلذك ناك مدد

 ىا ): ( ءاكمحلا ) هما هللا نم ىبرفلا فرطلاىف دل لكف الوا نوعمتجم مهما

 ةءاروشاع موب تب رخدق ميلا كلت 0 هتيب لهاو نيسحلا مايخ لحم وهو :( مب ها

 ”هعاس ةدملا كلت .لوطاو اولكبنا ىلا فويلاب م,سوؤر 0 3

حا جهرا دنعو نيحلا نحنيدسات روكذملا لمخا ندؤوسرت
 ميه انم م

 مهنوطمي و هيسورلاو ”هيزيلكتالاو ”هيئاريالاو ”هيناثملا يوك

 نه لك عدوبو ٠ ًارببق هديزم عتتا هقيسءاطعا مهدجا ىبا اذاو لحم دئارج اوضوع

 ٠ ةتلود لاجر هقيس ىحرملا

 نم مييدياب مهسفنا لتقنم مييلع افوخ روربملا لمعلا اذه ؟ةموكحلا لمعت ماو

 ٠ بطمحلا ن هذهبو نوصحبال سانال قبالاىف معقو 5 نورصيال ثيح

 : لف ه:-ةرصع عبرالبق لمعلا اذهل .هتنآ "هموكملاتلواحدقو

 سأر ىلع فقب ناك ىزيربتلا ىلع 5 هسا ىحرجلا نم ماه لجر اهدصقنم 'هدصي
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 ردك ءالبركو فجنلا ىف ا روشاع

 هماحدزاو عمجلا فتاكت نم هيفنبب صغ دق هبحر ىلع نحصلا ىرتف
 « هيف نم ءانفلا قاض»:لاقي نا قحي هريغ يفال ماقملا اذه لثم يفو ٠ كانه
 تامراطلاىلا نودعصيف ةي ور نسحا ةنزحلا ةعقاولاىرينا لواحيمهضعب و

 ٠ةفراشملا مما دبشلا اوفراشبل رودلا ةروطاو حوطسلاو نفراثملاو ىثاملاو 3

 ؟ ١ نع لقبال ثاناو روكذ نيب نطاولا كلت يف نيعمجتملا راوزلا ددعو
 ازد يفو :ةلاح اهءارو سيل يتلا جيبتلاو سسحتلا ةلاح يف مهو الا ؟هوا
 1 ءاروشاع موي يف باس عقوام لك لي حلا 3 1اعا 3 1 :

 مهيلع اناسرف هطسو يف ىرت محدزلا عمجلا اذه ىلا رظنت تنااغيبو :

 مهتياغو ابيترتو ًاقنور ةلفحلا نوديزي "؟ ؟»ءاضيب دايج مهتحتو ءاضيببايث
 ٠ نويهذي امبح ىلا نييدهشتسملا كنلوا ةقفاسم

 مة نيدملا ١+ م ءاحنا يف موعبمج سانلا ءاله فوطيف
 بقرتي ىذلا مويلا كلذ ىف اهس هبا هموكمحلا تناكو ( عجلا سأر ىا ) ةتسدلا
 ٠ مويلا اذه ىلا هجولا اذه ىلع ةموكحلا ةطخ لزت ملو ٠ اهبولطم ةةموكملا كلان اهدميو ٠ دادقب ىلا ءالب ركنم اهيف رجاه ىلا تهنالا ىتح ديرت امع اهدصي عاجشلا كلذ لاز امو ٠ "رح ىندال نئفلا عوقو هيف

 نحصلالوح اوراد ( ماوعاانم ةقوس مهملكو ) : نحصلاىع رجلا كئاوا لخد اذاف
 مونعم رأد دقو ايلا ًابرض لخنلا كئارجم موسوؤر نوب رضي مهو تام ثالث هلخاد نم
 عبرات ىقت ريو ٠ مهلاحم ىلا نوقرفش مث نيسحلا نم ىف اولمفام لثءهي) قولمض و سابعا نم ىلا نو-وريو كلذ دعب نوجرختي مث. هئادعاو هبباصاونيسحلاب نويبشملا ناسرفلا
 ٠ طقق سابع هاشلا مايا ىلا فويسلاب برعضلا

 *همقاو اولثم دقو هاكميلا ىلا نوبهذي مهنإف نيسملا ءادعاب نوريشملا ناسرفلا اما
 ىلا مهلو_صو دنعو نيسحلا نم ىف ءاروشاع موب. عدقو امل اقبط هبءاحاو نيحلاب كتفلا
 مالا قرحو تيبلا لهأب تاهبشملا ءاسنلا رساو بهلاو بلا ”همقاو نولثمي ءاكميحلا
 ٠ رثكألا ىلع تاعاس رخآ ىلا هلوا نم ليثمتلا ةدم زواجي" الو عيبجلا ليش تتعت لدماا اذه مت اذاو“ لا مذهل كلانه "هيو رضملا

 .- لب كلذكاونوكي ناب مثلا نم سيا ( 0
 ! ءاما نو دبصتسلا الو نا!سرفلا قوطال ( *-)

 ٠ اونا امفيك قا
 .اقازاالا ريمألا ًادمعت
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 ءالبركو فجنلا ىف ءآ روشام ١

 نيجحتدقو - نيدهشتسملا ضعب ءاسن نهلمل؛ةاسن هيف ىرت روصحم ناكم

 ةتروطاو هن اردج ىلع عمجت دقو نطوملا كلذ ىلا مهنقفارو باجحلا دشا

 اىدلبي اذه دمبو - ٠ نيبمدالا نم ديقانع مهناكنيعلطلملا نم فئاوط
 ٠ داهشتسالا

 ةمالع ىندا نورظلني مهو«ةرئاد فصن ةئبه ىلعزودبشتسملا فطصا

 ةيرضلا مهسفنا اوبرضبل مامالا اهبقطني ينلا تايالا نمةيلآ لوا عامس يا
 تاهننو ةبنيدلا ناحلالا نم نوعم اب موسمحتو مهجابه دادزي ُم ٠ىلوالا

 قب وشتلاو دابشتسالا ىلع ثملا ركنم رضاملا عملا هب ظفلتي اموةبعدالا
 عراكس مهنا مل ليفت ةبلجلانم عون ذكعاس ثدحبي هنانع الضف اذه ٠هبلا

 فاوطلا كرمتب ث٠ املا ًايرمض مهسفنا كاذذا تاوبرضبف ىراكسمهامو

 مهسفنا اوريو ةنيددملا لوح اولوجيل ناسرفلا ةبقارموا ةياعر تحت ةيناث

 حالصا هيفام ةيئور ىلع مل المح 1١ ةدلبلا يف كانه رم بلغال

 ٠ اهحالص وا سفنلا

 « مههوجو ىلع ًاًتناق ردحتيو مههابج نم اًطيبع بيصتي مدلا نا اه

 مه-واؤر تعجصادقو يناوجرالا رمحالاب ةعصانلا ءاضيبلا مهايث غيصيف

 ةدمترما ةفجتراا مهيديا ىرت كلذ عمو ٠ ةديدع ةبماد حورج نع ةرابع

 ٠ رقفشوا ةمحر نودب ًاًفينع اكص فيسلاب سارلا كصت
 عواطت الف تنهودق دعاسلا تالضع ىرت رتسقو ىلا رتقو نمو

 لب مهيقايصو ناسرفلا ”هياعر تحمدالو ”هنيدملا ىف لوجتلا مهدصق سيل ( م١ )

 نحلا ىلا او نوحوريو هاكمرملا وهو بتاكلا هركذ ىذلا للا نم نوجرخي

 ٠ افا م امي
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 م ءالبركو فيجنلاا ىف ءآ روشاع

 كصلا ىلا عجزتف اهاوق مت اغير ةئرحلا نع فقتف ابيصعت لب ةدارالا

 * قرطلاوا عرقلاوا

 ءالّرع ىعرت نينموملا نويعو قرطلا عسدحا يف فاوطلا فقي م
 ذخاو « مهاقل لاعا ىلا اوداع«مهاوق مهلا تداع اذا ىتح نريدهشتسما

 بيذتب نيسحلا وبحم فنائساو دبشلاو تاولصلاو ةيعدالاب سانلا

 ةعجافلا هذه يبنيف «مهيلع هبلق نحيوا دحا مهب قفشي نا نودب مهداسجا

 مهسفنا نعلم ىلع مهنونحي مهعيمج مهارت سكعلاب لب دوممإلا اهل عدصتي يتلا
 ًطيشنتو احلا مهديزي طيبعلامدلا ةيورو «فدعاف فدعا لب“افٍنءاّتعط

 «*؟» داهشتسالا متيناىلا هبحاصللاظلا ةمزالمممنومزاليو منوعبت.اذهلو

 اًقبرط نورداغي ال مءارت مبسفناب نودوجي نيذثلا ءارو ممجلا ريمي اهييو

 دعب و :اهناوايفوةنيددملا نع اجراخ عقي ةعجافل' هذه لثموهيف نوريسي و الا

 ار ءاضيب ةيولا اورشنو مهتتسا اوعرشو موفويس اولسدق ابارعا ىرت كلذ

 تاقلط نوقلطي و نوطعطعي و نوخرصيو نوسوب.و نوصقري حلصلا ىلا

 دادزي ءاضوسفلا كلذب نودبشتسملا عسل املذ :ءاوملا تي «#» ةيران

 فويسلاب مهسوور نوعرقيف فصاو عارياهفصيال ةداي ز مهجيوتوممسحت

 ٠ ىوقلا كانا نم هيلا اولصوام ةدشل نوغهلي مهو

 دوملك » اًنهاو ارئاخ مهنم دحاو عقي نا نايحالا ضمإ قفتي دقو

 ةقصت انلملو , ىرجي اك اليصفن كلذ حرش ماقملا عسب الو 0 ناس .ةداز هيف ( م0

 *نخآ اتقواىف
 5 هر لب حلصلا ىلا ازمر موهسسصورمو ناس رفلا كئاوا صقر سيا( + )

 الضف "هيرالاتارارعلا نم ”هقلط مهدحاو قلاي لاو لب كنفااو هياحصاو ني لاب رفظلا

 9 م نع ٠ "ةموكحلا نم افوخ كلذو تاقلط ةدعن
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 ءالبركو فجنلاىف ءآ روشام 0

 نوكي دقو ٠هشعنتل ردي فلا هيلا دمت لاحلاو «٠ لع نم ليسلا هطح رفض

 عقو دقوا «همزع يف نهولال هبلق يف ةكرح فعضل طقس دق هيلع ”يشفملا

 نوكتف دهشتسملا توهنا قفتي دقو ٠همد تفزنتسا يتلا حورجلا ةرثكل
 اياك ةنيردملا ناكسلو هتنب لهالو هباصصالو هسفنل تانسحلا لفعانم هتافو

 م ؤ» ٠ نيسحلا بح يف تام هنال؛ءاعمج

 ىرت اذهلو هنايرج لبق ثداحلا اذه لثم عوقوب مهركسف قبس دقلو

 2 اوبهذ امنيا موسقلا نوعبنتي نافكلا ةعاب نم سانا محدزملا عمجلا عم

 طقسي ديبش لكو «0» ٠مهروف نم اهورهظا كلذ ةجاحلا تضنقا اذا

 يف محضيو «7» ءامدلاب جرضملا هنفكب لاحلل ىجبسي ةعقاولا هذه لثم يف

 موسفنايفنونظي مهو .ةشاهةشاب هجواب رضح نم ضعب لاح لقني و توبات
 عركلا ديبشلا اذهعوقو مهسفناب اودهش مهنوكل هللا قاخ دعسا نم مهنا
 «؟0» هب اكربت افيطل اسم هوسم اروءهنم اويرتقاو

 ريغ تام هنا نودقتمي مهئاف ريفلا اما ٠ مهم لوقعلا ءافمض داقتعاب ( 4 )

 ٠ يروجأم
 * "هتبلا لصا هل سيل ( 5 )

 ةجرضم ىوايينوجردي فيكو دد+ ضيب نافكاب لب اهب نوجردي ال ( * ) ١5
 + سجين نيملسملا عيجج دنع مدلاو ٠ مدلاب

 نم همطق تايبقعلا ءانلا ضمب ذخأي دق من ٠ كلذ دقتمي نم مهيف سيل ( 0

 نلسغيو حارقلا ءالإب هقرحلا كلذ دمب نمقتي مث همدي اينخطلي ءاضيب ةهقرخوا هنفكا
 سشيذخأي دقو ( ع ) نيسحل ابح كفس ىذلامدلا اذه "كريب نهمقع لوزي كل هب

 كاذنبنويب نم نجرخي ىتاوللا مهئان بلطل "اجلا ءامسلاب "هجرضملا "هقرحلا كلن لاجرلا
 ماحدزالا ةرثكل ليتقلا كلذ نم نوندب نا نرسجيال ىتاولا اهنوذخأي ىا ٠ مويلا

 كاذكو ٠ ًامرجي ناك ولو لبتف لك مدىف تايقارعلا ءالااهدقتم# ةداع هذهو ٠ هيلع

 قتلا ةهياغلا ب نرخبتيو اهنقرحي نيماف بواصملا وا لوتقملا بابل عطق ىف ندسقتدي
 ٠ اهيلا انارشا
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 رع ءاليركو فجللا ىف ءآروشام

 اددع دادزا دقو«جبختلا فاوطلا ةيابن نم انبرق دق ءالوا نحن اهو

 اما>دزا اومحدزا دقو«قيرطو عراشو رادو تبب لكنم هيلا مقنا اب

 لكو ١ ىتا اب رعشي نا نودب هقحسنوا رخالا أطيل دحاولا نا ىتح ًايظع

 ٠ ىهعلا ةعجافلا هذه يف مهسفنا اوحرج نمب يرجي ام ابح كلذ

 نمي هوانف صغ دقو نحيتلا ومن هجتب قلخلاب جومتلا رحبلا اذه ىرت

 نم الا ٠٠ ءاهز نحصلا اذهيف ىرت دقلو :نيسمحتلاو راوزلا نم هيف
 نم ركذ كنع عد اصر اوصر دق لب اماحدزا اومحدزا دقو سوفنلا

 يلاعا نم علطتو حوطسلا ىلعا نم رظنو ناطيحلاب قلتو ناردجلا قلست
 ٠ نوصحيال مهناف ةنبالاو فراشملا

 تالاب مههبشن نا نم اندكت ةلاح ىلا اولصو دق نيدبشتسملا ىرت انه

 نعوا ةيرارطضا .ةيبصع ةكرح نعىلب ةبورو ركف نع لمعتال ةكرخم
 مه:ايح نم قمر رخل! ىلا اذه مهلمع يف نيبئاد نواظي مهو ةيعرص ةبون
 ةبلجلاو ةمقعقلا ىو س ايش اوعملواءانيش اوريوا "”يشب اورعشي نا نودب

 دعب ر ىرتال انهو ءايندلا هذه نع موهتف مهوقتوا مهناذا مدصت يتلا

 اما ٠ تاعاس عضب لبق مهتيار تنك نريذلا ضييلا ناسرفلا كلوا

 نوريذاخلااماو "*2 ٠ نيتئاموامييلع ايشغم قيرطلايف اوقب مناف نورخ الا

 صئارفلا اهل دمترثو نادبالا امل رعشقل ةلاح ىلا اوراصدق مهناف

 ذخ ةيارب ذا كيااو> ىلا رظنت تنا اهنيو

 ذاسرفلا مه ( عم )
 ىذا مهي مذا ًايزاجم

 ٠ مويلا اذهل اهردعأ تال رهلامتساو مدلاكا ةهجرشلا بايتأا مسيل ميلع
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 ءاليركو فجنلا ىف ءأ دوشاع من4

 ةراشايمم ةمالعلا هذهو ٠ةينبلا يوقسراف اًفيمع ره هزهب ليوط حبر ىلع
 عمجلا ذخاي قائيحو ٠ عئارلا مجافلا رظنملاو داهشتسالا اذه ةياهن ىلا

 نرم غرفا نحصلا حبا دقو الا نمزلا نم ”يش يضم اموء ضاضفنالاب

 نرعتلا ءانفيف لطي هنا: لوقن ناب انمزلي قحلا نا ىلع ٠ ىسوم ما دائوف

 فاوطل'ةدم لوط مهدياب مثرودص نوعرقي اوناكن يذلا كيلاعصلا ضعب
 ًاعجوتو اًفسأت كلذ نولعفي مهو فيسلا تاطقس ىلع اقوم عرقلا ناكو

 هنع ميذك ني داع هب اوعءرمشام ماما نع نوعطقن الو نيسحلا توم ىلع

 ةي رارطضالا ةكرحلا هذهو تاليحلسملا عبار نم مهتباك فيس مفوقووا

 1 ركذب ارض مهرضتال

 ناف +4 ٠ ءالب ركيف مويل اهب نوعتمت, يتلاةب رح اقباس ةعيشلا فرعي

 ىتح قييضتلا دشا مهيلع اوقيض دق اوناكن ييسابعلا نا ىلع دبشب غيراتلا

 نيب ولعلا ىلع نييسابعلا ديدشت الولو ٠ ةيلبلا نم اصلخت ةيقثل ىلا مبلغا عزف
 ٠ ةقداص ةأوانم ةكم 'ىواني. احم لبءارانمال م اسمع ءالبر كت عيصال

 ديق وأو ميوبحم نع نيسحلا ءانبا دحي ل مهةوادعا مهب لعفام لكع مو

 فرم ىسرا لب صاصرلا نم مرا مينا ممموصخل مهتابث رهظا لب ةرذ

 ةعيشلا بهذم ىلع اونوكي ل نيطالسو اكولم سانلا ا دهاش دقلو ٠ يساورلا

 فيلح» نايلس ناطلسلاو دا البرك اوراز كلذ عمو

 قماح تعستاو نومأملا اهفيلخلا درع ىلع ”هيرطازم ًاثيش هعبشلا لا ( عم )

 نييدطافلا دهع ىلع ”هيردح اولان مهلا لوقن نا 9 احاالو هوب لا كولملا نمز

 0 اونا بادن ىف ءامالا ءالؤهو رصم ىف ءافاغا ككوا ناف نييئادمحلا

 م ةيعيبطلا رومالا نم سما مهلظ ىف عبشتلا لاحفتساف بهذملا اذه ةامح
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 اهلي وبشلا قوس لئابقو تورب ريهاشم

 رصنلانيرقةيمامالا نايا حبصا هبلعو « لوالا سيسنرفيوسنرفلا كلما
 لبجدلا فاك ٠ نيكل جتفلا ونصو؛نيبملا

 1 كا

 خويشلا قوس لئابقو توب ريهاشم
 ككتطسم 2ندصسملعف هسح ةصحتعدع لع ةودو - بلح - (طتمسلعطل.

 توببلاو لاجرلا ريهاشم ٠8
 مهناف. دج ءاننا نم ىه ةريبكلا وا :هفيرششلا خويشلا قوس توب بلغا

 ةعومسم مهنلك ىرئاذلو. مهلا نوئسحيو مهومركيو فويضال مهدود نوحتفي
 خيسشلا ةهفيرشلا تويبلا سوؤد نمو . تيصو ءاج مهلو رئاشعلا عيمج دنع
 ةملكلا ليس ىلع راو بصالاو عقرلا ةلاح ىف لاَ اذك ) لدخلا ابا ىلع دمم
 ةديرب ىلع مكحملا ًاقاس اهدي ناك ةريسانم وهو (ةدسحاولا
 انهملا نس نب ناهلسو .لرألا ابا ناياسو . ميصقلا ىتمدصا ىدسحا

 رب لخد ىذلا انمملا نسمح نا ملاص وخا مايالا ف دوعسلانبا ًاردغ

 لاجرلا نمناذهو ىرامعلا ميهرباوء ىرامعلا لاصو«هللاديعلا دحمو . ةريخالا

 ٠ ةزيلع لها نم اهو نيمرتحلا ءالجالا ماركلا

 نم مييف ناكناو مهنم ًادح'و فرعا مل رسسغألا نم ًادحا سناجا ل ذاو
 ءادحا هركتي ال ام دتحلا مدقو لضفلا لها

 املاح ىفو ةدلبلا ىف ”هماع ةرظن ٠59
 نال كلذو رظانلا ماما ةريقح ةهنيدملا توربو .طاطخالا "هبا ىف :هيدلبلا

 اهقرط نم جوعا ام موتو هميم رت ن حام ميه رتوهم ده بجيام مده و ىج تالة يدلل

 فرص ال نكل ةريا ىلام ىلع ديزت ال اهناف هيدلبلا تادراو اما . امعراوشو
 .هجولااذهىف هرص بان تالملاةراناوداوألا مي-وتوةقزالا فيظنتت ىلع اهنم

 بجو( ةهقوطلا وافوططلا نم روس ىا ) نيطلا نم روس دلباب طدحتو
 باب ادعام ليللا ىف اهلك قاغت باونا ةهميرا ةدملبالو . قااطلا؟ نيالا ىنب٠ هنم

 ممركاوا مراد طي نإ ىلع دحا رسات ال هنال ًاحوتفم قب هنا

 ةئيماىهو ىرخا تاقوا ىف هتاياقو نايحالا ضع ىف نمالا نم :هيلاخ ةدلبلاو
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 خويشلا قوس لئابقو توب ريهاشم ذك

 اهيلاوحىف ةهيدايلا رئاشعلا دوجو كلذ بيسو . "همولعم ”هئسلا نم "ههرب ىف
 ةموكحلاذوفنامؤ لق هناف دادرتسالا ماي'ىف كلذ عقو أ . نتفلا نابا ىف امس الو
 : 0 دعاس ىذلاو.راردملارطملا ىلاوت اهيف تلاوناو تالكشملاو تالضعملا ذأ! تدشاو
 قظوم ضءب فرست ءوس ماوقالا كلت نيب هلارششتساو رسشلا لاحفتسا ىلع
 نمالا .اهيلاهاو اهرئاشعو دالبلا كلت ”هسايسب مهتيارد ةلثو "ةءوكحملا
 امكمهريغو خوبشلاو ءارصالاو ءاسؤرل دنع ةهموكحملاب تهقئتاث نم طح ىذلا
 . نطوملا اذه ريغ ىف هبايساو هقئاقح كل رهظتس

 خويشلا قوس رئاشع ٠٠

 : ىف برغلا همج نم اهرئاشع

 ساوحلا هللا راجو (9) ديوق مه>بشو )١( توكلا رئاشع وا لها .5

 لجر ٠٠٠١ مهم نيحلسملا ددعو [دادشك]

 ةحلسالا ةحددعو ( دادشك ) حاولا هللا دبع ممخيشو شيااوشلا .5؟

 مسلم مهدلع

 : "ةيماشلا رب ”ةهج نم اهرئاشع

 سنع هدوتجو قلطملا ىلع مهسيئدو ىثاوتلا 0
 56 »2 رساولا رصصات ماكحب

 8-66. «  نالوج مساج ا ىديح وبلا

 مسدءبايلا ةددشم ةرفصم)-يهو 6 ملاسونبو

 م..00 ىيملا ليش جحا * 6 ةهيايرغلا»

 4006 رسايل لصق «[تامضنازو]تابدلاو ةشودوشلا

 5305 + ةراقبلا لميزم (ةرومك):روسلا لها

 : قرشلا :ههج نم اهرئاشع

 وه لب بيلغتلا بابزم توكلا مساب روهشملا ةدامالا توكريغ انه توكلا ( ١9
 ٠ ةصرفلا ال ثحنس اذا اهركذتس ًاتوك ؟7 قارعلا ىفو ٠ ىداب نبا توك

 ء-ايااب اهماغداو ءاي دئيوق ةزمه بلقب ىا ٠ ًايماع ًاريفصت دئاق ريفصت « ؟ »
 لوالا ٠
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 اب خويشلا قوس لئابقو توين ريهاشم

 م.60 (دحجنازو) فرش لآ هيو نادحوبلا مهوفرشأ ونب 8
 14٠٠ نويخ نب ملاس مهسكرو (دسا فيحصت ىهولت نازو) دس ونب 8

 2 (حتفلا) تيس خبشلا ( رييزك ) طيطح وني 5“
 انك ( دادشك ) ناشخ جالا ليعامسا لآ

 ةرئامعلا هه

 3 ناقبخ ى ىلا مهعيج نومتني | ( كر ) لوا
 دوهفلا )2

 6. 8 ”هماشويلا 2

 : دس ىلإ لزانم ىىغ ىف ةدوجوملا اهرئاشع

 ١ باكر ناو حسانلا دمم ةهفيلخ وبلا 07
 5 (لوالا رسكب ) هياثع ازريملا  نوئءؤملا

 3 ( بودنمو رفصم ) ىردرلا ىديع ديس ونب "م
 1 ناطق نباو عزيوج ننا 2 رييوملا 3
 6 5 دايز لآ 8

 ناق.> ىنإ رئاشع

 46 0 سيحش لآ 1

 5 ىشازلا هللا دبع . ”هفيلخوبلا ”؟
 1 شغشفملا "وجحرلا كم

 3 دايز  تاهجتلا
 3 2 للادملا 7

 لي لصق ايلا ددشمو ةرغمم) نايلعلا 5
 7٠٠٠ (نوكسف مضي )خود جاحلاو( لوالارسكب ) ىم جالا ةركاسعلا /

 اهركذ نع انبرضا ةريغصرئاشع كقائهو قوسلاب هطحلارئاشملا لمم اذه

 ناو مويلا "همجار ءاضآ ىا ىلا ملي ال ىرخا رئاشع مث نا:اكراصتخالل ًابح
 . قوسلا ءاضقلا ةدئام قباسلاىف تناك

 خوبشلا قوس راوي ةدوجوملا راهنالا ١
 مهدنع "هقاثم ةرلكلاو ”همرق اهدرفم ًامارق مهراهنا بارعالا ىمسي

 اذا "هعرقلاف ءاملا هنم ىرجيا ةاحسملاب هرمك اذا لودجلا ١ مرق نم
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 خويشاا فوس لئابقو توب ريهاش» 4

 هتعسل#اف رهتلا ىالخم ”ةجاحلا دنع هدس واهحتق لبسي ىذلا رهناا وا لودجلا

 لوادجاهنم لمحة ريك رهن كننهو . روكذملاهجولا ىلع ه فرصتلا لهسإ ال
 ىلءاهض عدي زال اراها كلان» ناىلع .انملعهيلا لسوامانه ركدن نحو

 ءامسا كنودو . اهركذ نع ًاحفص برشناذهلو عرذا م ىلا فصنو نيعارذ

 .خويشلا قوس نيبو [؟] ("هيرصانلا) وا (1) ركرملا نيب ىتلا راجنالا
 ' . ىلبقلا ”ىطاشلا ىف وا هيلبقلا ههجلا ىف

 « ”هيلامملا( "توتو ريغصت ) "هتيذجلا ( دادعك ) راخلا ( لفقك) رقعلا
 « للا راج مرق ء قدتخلا ( "وسلم ةرغص» ) "هيديعسلا ( دمحتك ) رغصملا
 ميا!وءاياا ناكسابو ةرغصم ) ىشميغتلا ,هيمئاملا « ”هيلقاغلا ( ةرومك ) ةسوحلا
 , ةيلضفلا“( "ةيسنلا ءايو أهم

 :ى ةهيقرشلا 'ههجلا ىف وا ةريزجلا :ههج ىف ىع ىتلا راهنالاو

 قوس وب لآ ةمرق (هبومةرغصم ) "هيديعملا (هيوسنم ةرفصم) "هوانيدسلا
 مقّرلا ةلاح ىف امنوظوفلي اذك ) سوفرلا ابا . تانيسحلا ( "همرق ىا ) ةهعدب

 رغصم) نيويلغ . "هيناجرعلا .يمادهلا ءمزويلا ,"هيناقدلا (رجلاو بصنلاو
 فمن نم ركحا ذخأب مظع رهن وهو ) هحفسلا . 'هيشحيجلا ( نويلغ
 , ( تارفلا ءام

 وا (م) راخلا قريىف طشلا عقدي نا ىلا قوسلان م ”ىدتيت ىلا رابنالاو

 : ىع نيتوجلا نم رئازملا
 انشاب رصان' ةراما رقم تناك اهمال بيلغتلا باب نم زكرملاب هيرصانلا تيم ) ١(

 ٠ نودعسلا

 دقو ٠ ثمست ه.سابو نودعسلا اشابرصان اهسسا ىتلا 'هنيدملا ىف تهيرصصانلا ( ؟ )

 دهع ناك الل م( ماو < ).181 ةهنس رخاوا وحم ىلا ”ةيصاع ةدل تناك
 ىلا ةيهاذلا دوجلاو ركاسملا ايف ميقت ”هيفقرصتم مويلا ىو رقهقتلاب تذخا دادبتسالا
 * اهبوبش دنع اهنارين دامالو ماودلا ىلع اهيف أمنت ىلا نتفلا حالسال ءاجرالا كلت

 ءرئازجلا هبشي عضوم راجلاقربو روهلا :هقربلاو :هقرب عمج حتفلاب قربلا (؟ )
 قارعلا لها ”هفلْنم ”هقربلاو ٠ انعوضوم نع انجرخت انه اهحرش لوطب "هباكح هلو
 اموا.دلجلا ىف بيب اموا هل .ةدامال ليلقلا ءاما وهو كيرحتلابو حتفلاب دمنلا اهحيصفو

 ٠ فيصلا ىف بهذيو ءاتعلا ىف رهظي
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 55 سهدلاو نحت

 وبا لآل :هميلطلا [م] :ةيديتعلا * لوطلاما )١( ىث'وسنلا "همرق وا ةلوحلا
 ,تيماشلا ةةمج نم رهغالا ءذهو ةلن ما (س) هيشنامركلا . حييصالا« ديح

 : ىه ةريزألا ههج نم رينالا كلت لبا ىتاا رهئالاو
 ىثاوذال ”هينامحرلا

 ماك حيمرلا

 دايزلل :هيدايزلا
 نحال ىروطانلا

 دايزال هبواش حلا

 دايزال ديعس ىب ةمرق

 نينموحال (ه) نيثموملا رن
 0 ةاكش ما

 8 ”هيروالهدلا

 اذاو . هررم_ذ رثكيو همن لقيق تاريحبلا ىف ءاملا عزوتي كاذ دعب نمو

 .مالسلاو . مالكلا مخ انب ردجالاف لاخلا هذه لثم ىلا يمالا ىهتنا

 ليخدلا نايلس

 ردم بحاض ضايرلا ة

 6 رهدلاو نحن ا“
 لكأ < زل ميغ هتسلطسمت هني 1)عاتص )

 تت يفت اهم هلامفاو * 2 ا طك

 7و ءاحلا حتقو ملا مضي ) ان
 ,مب هصاخ نأسو و تاداعمهلو ةرذلانوعرزيام ًاريثك و ا بارصا مصر

 .ء ىلا نادئاع نارا ناذهو ةيسنلاو ريفصتلاب ) 3

 اشاب لع سعىللا ةةبوتم ”ةعرت ىفو ”هياعيزملا : ىفو راينا
 ٠ اهرذصل اهلحم ىف اهركذت لو

 نحلل اهاك مو رابثا ”هعبس اهلم فورعملا ددعو ةريثك بمش ةلم مال ( ؛ )

 مساروملا !ذهاو (ه) ته .هامركلا عم ( شمل :

 لا روعألا بعشتل سردنا دقو ميدق"ا

 مكمل سيقناو ليم ةريقع
 لا وه رينا اذهو ٠ ىد.جلا وهو رخآ

 ملعا للاو ٠ بيسلا اذه ريغ ىرخلا بايسا كاتهو هنم
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 فارغلا ماو تاسيرعلا 35

 متنيو انلظ رهدلا نب يريو * ىبسالا بلهتسل سفنلإ هئاوساب

 مرجيرهدلاال وهو امرج رهدلا ىلا * ادنسم حارام نانالا فضناولو

 محو ءاقشلاب يضقن ءرملا ىلع * ةوطس رهدلل لبقدق اماثم ولو

 مسلي ا رهد غر ىلع * ةشيع دغراب ناسا شاعامل

 لمي الوسر هللا ثعب الل + انرابخا ةزجرهدلا واقي لولو

 مستو هكسرنام هيف لت * انلامفو حرتسمم الا رهدلا ايف

 مركيو لاعفلا_نح هدعسو * هلاعف حيبق هبقشي ءرملا سرا

 مدنين رح ىنج دق ايف رهدلا ىلع * الماحت الاناسنالا ىلا نكلو

 مرعصتي الو ىل. ال رمملا ىدم + هدوجو كيس خسار عبطكلذو

 يججابلا بيئم مههاربا
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 ه6 فارغلا ماو تاسيرعلا +
 0 معتغ كك 0دسصس- عاد 6 طحسقل

 يبيشلا يدنفا اضر دمحم ةمالعلا خيشلا ةرضح فهنلا نم انبلا بنك

 كلت عاطق نع هانز>ا تاسيرعلا رابخا نم فرط ىلع انفقو:هصن اذهأ٠

 4 ىلع عضوم تاسيرعلا نا انل اور دقف تاينثلا كلت عالطو تاولفلا

 لخادلا هيلا دفن, ضرالا تحت كانب ميسج هناو ٠ اي رغ فهنلا نم تاعاس

 هبشاةريغك كلاسم كانهو  ةفلثخم ةددعتم ةينباب يبتني للفم لي وطقفن نم

 فوقواادي رينمنا اوركذ دقو ٠ هحرش لوطيام كلذ ريغ ىلا داوجلاب يش

 سمتلارون اهيف ىربالا نيموي نم لقاالهبف ةماقالا همزلت مت اًقوقو هيلع

 هنوبحسا ءارفخو ءالدا نع هبلا ةيدئولا قيرطلا هذه كلاس ينغلسي الو
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 ا فارغلا ماو تاسيرعلا

 ما.”ريبكلا رثالا اذه لاوحا نم ريثك نم ليلق اذه
 ثاسيرعلا نع نوينسام سيول بيدالا قرشتسملا ةرضح انلأس دقو

. 0 
 ايلملف اهدهاشا نا نودب ايار تبانا عيطنساال ينا ”:لاقف اهيف هب ارنعو

 اهعجارف ٠ ىقارعلا ىلا يتاحريف اهنع تدثك يتلا « فارغلا ما » هبشت
 :لوقي وه اذاف فارغلا ادع هاورام انعجارف« ٠ نيعضوملا نيبلباقلل كانه

 ىلع ةبلاثثم قورخ اهيف ةمئاق فارجاماما ينتيار فارغلا ما تلصو ام

 فضنواع ىلع راتما ٠١ بارق هبخانع دهبي بقث لكو فارجالا ضرع
 بقنيف تلخدو ةعلثلا تدعص الو -- ٠ضبضحلا ملتس قوفناسنالا ةماق
 ىلا يضف“ اياوزلا مئاقوا لبطلسم اهلخدم ترا تققحت باقنالا كلتنم

 في تغرفا اهناكةيباشتم اهلكو روب زيلاهدوا ىتولل زيلاهد يم زيلاهد
 : اهفصو كنودو ١دحاو ىلاق

 ةحواف ميمو ارتميتنس + ١ورتم اهعافلرا اياوزلاةمئاق ةهوفاهلخدم : ١

 ٠ مئاقلا فرجلا ىلا رظني احتف ناسنالا ةماق لوط فصن ىلع

 كئجافي "تما هحطس فيس ىتوا! راب "نم رثب ةهوفلا لببقو :

 رتمبنس ه١ورام نم هرطق غايو و ارتمتس ه٠ءورام هرييكت 0

 ٠ نيرتم ىلا

 لك افترا عطاقتت زاهد ةثالثوا نازينهد كلذ يدي نيبو : ©

 ىلا يدكوي وهو ابي يرث ارتميلس ١ ءورتم ىلا ارتميثلس» .و رتمنم زيلهد

 . زيلهدلا نم نيرخ نيرتم وحن دعب ىلع كلذو ىلوالا رثبلا هباشت راب

 ٠ ةهاح فورح زيلاهدلا هذلو

0 

 ًأجافم
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 فارغلا مو تاسيرعلا ا

 يف اماظع كانه نأ م يفا تلق نفادملا هذه خيرات نع ينلل أس ناو

 افزخوا ًافقش كانه دجا لو .دبمي ريغ ًارظن |ميف ترظن نرإلللا نيرثبلا

 فتاوهتلا ضعب هبلا اهلقن نطوملا كلذىملا تلقن اهلعلوةدحاو ةءطق الا

 ٠ نيقافالا وا

 نيثحاب رثإ لك ة دع اوضف دقو رباقملا كلت يفام اوبهن دق ودبلا نا

 ءاييف اهأ اونظ زونكن ع

 عمجا تا ىلا ليما يناف ينااض ىلا ٍيندشريام كانه كي 1 ناو هنا

 نم نويرثا نالا ايف شب, يتلا نيرجتا نفادم نيبو نفادملا هذه نب

 «19 4 ناسن اه يفاذه همالك فلاوأا بلكي » زيلكنالا

 اهنا يل نيب اذهقي وف اهانفصو يتلا تاهوفلاو راب الا ماظن ترا

 نوج رولكدلا ةرشح ٠ ةنس نيرجبا يف هارام ماظن هبشلا لكهبشت

 ٠ غابت وك ةعماجنم 00 0ةانان» بورتسا

 يناىلع بضلا بنذ نم دقعا يرظن يف ىتبت اهناف اهني رات ةلضعم اما

 تاحواف دهع ىلا ىتوللا اهيفنفدت رباقمتيقب فارغلاما نفادمنا دكتواال

 خيرانلا نفادملا هذل نيعي نا نالا بسا:م ريغ هنا ىرا يكل مالسالا

 ةيقبتفملا اورجا, نا لبق#ةيقينفلا » نيرعجلا نفادم مضعب هب خراوي يذلا

 ٠ قرشتسملا ثحابلا مالكها « ؟دالبملا نم يناثلا فلالا ءاروام ىلا

 لل نييدقل'ننطوأ | نيه نءاونحيب نارايدلا هذه ءانبا نم رظلنن نحنو

 يذلا ماثللاةطاما ىلع برغل ءااعاودعاسي يكلامن اثجيمدقل افي نلغاولا

 ٠ نوح لكيفولا> لك ىلع نول هثاواهئاشناغيراتواهتقيقحايصرتسي
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 كا ءالبركو فجللاومالسلا راد. ىف ةعابطلا

 ءالبركو فجنلاو مالسلا دادىف ةعابطلا
 ]يعم 8سم عمتك لحصف له هومفع - 116م موامستة.

 عبطلا نفوا عيباطملا فرعت رشععماتلا نرقلا طساوا ىتح دادغب نكت
 ضعاواموبىف عببطي تاحفصلا ريثكلاريبكلا باتكلاناب عمس اذاىقا رمعلا ناك لب
 للعلا ىف هتءاضب ةلقو هكرادم فءضا ًاشوهدم ًاتوهبم قبو ةريخلا هذخأت موي
 سمالاتياو ء تاليحتملا عبار نمهدعو ه ركذا ارو كلذ قدصيال هنا ىت>
 نمءدعو ”هعابطلا نفهل نيفصاولا لاوقاب أزهتسا امير لب دحلا اذه دنع فقو
 رصم لها ىلع ”هعابطلا تيلج ام اوأر امل نييقارعلا نا دب ! رحسلا نونق
 بهذلا نم مييلع هتردامو «هسملا دئاوفلا نم ةهيبرعلا دالبلا اوقيس نيذلا
 ايف تبلغ ةيملع "هضم مهني, تماق اهنامنا دهزو بتمكلا 5 اوأرو « جاهولا
 نيذلانييدوسلا مماوخا لفالاىلع ارا ناىلا ل ملا قئاسب مهئءفدق ةراجتلا
 ضخالا ىلعو . رصم دمي عباطملا باج ىلا:هيبرعلا ”هيلاهملادالبلا قيسا اوناك
 ناكىتلا امتءطم نء تارّولاو دئاوذلا نم ”هموكحلا هتنجام مهنيعاب اودهاش امل
 نييقارعلا تادطنمذا .م 1مكحك هالكدك ”هلس اغاي تدم رازحالا وبا اهلج

 ب اهارع تمكحتسا دق ىتاا ًادوؤك هبقعو مهرخأتف ًاديحو ًاببس تناكو)

 ال مهلا (ةيلدملا وحن مد ريسو مهعيرطيق

 اهدئاوفو اهن مار. اودهاشيزا دعب الا كلذ ريغوا 5ع نوع الو

 نا دعو هيقارلا مالا ةاراحت نع مهرخأتو مهدومق ىلا سمآلا ىدا
 انالوقا ًاقادصمو « مهو انم ىلع ءاليتسالاو ماقد نم اونكمتو بناجالا
 تارفلارهنىف رخاوب رييست زارتما ةموكلا اهيطءآنا لبق اهناف جنل ةكرش اذه
 ةطساوب طورسشلا ىف مظع لهاسآ م م 5 :غا ىلع اهتش ع دق تناك
 رامثت-سا نع اومعاو اودي لف ةالولا دحا

 ةهموقلا كلت اوماق ةهمللا دئاوفلاو ريثكلا عيرلا نم جنل ىلع هب تداج اه
 ةيلامملا "هيرونلا نيترادالا ديحوت ىلع مهتاجاجتحاب ةهناتسالا اوعنعزوةروبشملا
 ! ةرصبلا بارخ دعب نكلاو جنل ىلا امميلست نيضراعم ”هزيلكتالاو

 اوتلابت هموكحلا ةعبطم نم دادنب ام تعفتلا ىتلا دئاوفلا اورظن الو

 "كرش نودي الو عرش نوذ

 اوأر املف ,مهدالب ةورك ع

 رجحلا ىلع عبطالو فورا عيبطل تاودانم اب قحملا امو عباطملا باج ىلع
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 ءااليركو فجتااومالسلا رادف ةعابطلا 32

 مهبباطمم تسيان آلاىلاو ديلجتو بيهذتو لقسو سيح تالآ و عطاقمو كباسمو

 ًابتك اهتابتكم ةاومملا -هبأ
 ىف رعلالجرلا نال كلذو :هلئاطلاةورثاا ىوذ نءنولثالاالا اهريمل ”هنيمئراقساو

 هديكتي ال ام امباج ليسيف قاشلاو تاقفنلا ديكتي :هعبطم ”ىتنينا دارا اذا

 ملا دالبلا هيلا جاتحمامل هيفاك تسبوا ماريام ىلع

 ككلاوقرالا ةرفوو ابوروا نمتيدوسلا داليلا برقلكلذو ىروسلا هوخا

 ةهيقارعلا داليلا دعيو اهي ةيديدحلا

 ةهيقارلا دالبلاب اهطيرت تالصاوم

 قرطو "هيديد> ككس نم اهولخو امن

 ىف قارعلا دالب نا بيد الو . اهن» امرأ
 مثالا نع ,معريغ نيبو مهاب لعجو مهريغ نع مهرخا ام اذهو . هللارايد ىصقا

 ىف مهرخا ىذلا وه ”هيقارلا داللا نع مهدمب سياو . ةريثك لحام ”ةيقارلا

 ةاراجو ملعلا بلط نع مهرخا ب لوقف امتءاند ناقتاو اهتيسحنو عبباطملا ريثكت

 رئاكتا هيندملا نم ًارفاوًابيصت تاان ىتلا دالبلا ىلا رفسلاو هضهانلا بوعشلا

 ةمدقتلادالبلانم برقلاو دعبل زاذاماياك ساربنب ةدافتسالاو ايف معلا لهانم

 . اهطاطختأاو بوعشاا قرف ًاريك الخد ةراضحلا ملطف
 اهتاهوبطمو اسهاطم ءامسا

 قارعاا رايد لب دادغب ف تئشنا ةهعيطملواىه -. ( :هيالولةميطم ) ١

 ءاسحالا "ةيارصت» حئاف اان تحدم رارحالاوبا ترفالادالب نم الج ىبرعلا

 اهامسو مالو ه17م ةهنس قارعلاىفةربثكلا راثآلاو ةلراملا رث لا بحاصو

 ةنساهأشنا ىتلا ةدي رجلا مساب تيمساملاواامامسانم ىهو دادغإ ىلا ةيسن ءآروزلاب

 امفصوىف لاش نا نكعو راخيااب رادتةرخافايق'ر ةميطم تناكو ءماولل٠ هاجم

 باوالاب دحاونآ ىفهجواةئامث ةدب رجلا عيل ىتلا مويلا رصمىف ةعباعم نسحا نا

 اهتفلئاةروجهمنآآلا هو املاوا ةديرفو امنامزةهبوا تناكو ابهاضت داكت ال

 ءاروزل ةديرج اسف عبطت تناكو . ايست ًايسل تيقيو « ناهالاو لسكلادب

 نم اهأ ىبرعلا مسقلا وررحم ناكو :هيبرهلاو ”هيكرتلا نيتغالاب تاحفص ىنثب

 عفقلانباو نامزلا عيدب تاباتك ىهاضآ مهناباتك تناك نم باتكلا ريهاشم ربشا

 ةيالوال باجمل « فاوذللا ىدنتا هط موحرملاو ىواشلا كب دمحاك مجارضاو

 توريب ىلاو كب مزاح نيعاملو « ىلوالا امتةفر باصاام اهءاصاف :هيئاث ةعيطم
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 0220 فجللاو ءاليركو مالسلاراد ىف ةعابطلا

 ىلوالا ”هيالولا ”هعيطم ماسقم موقت ”هعيطم ءاشناب ىعس دادقب ىلع ًايلاو قباسلا
 تناك دقو م ١4.6 ه ١مل ةهنس نالا ةدوجوملا ةميطملا هذه با ةطقاسا اا

 سردنتنا تكشواو مالا ”ىدابىف ةدئافلاةليل اق ركذلا ةلم ةديدجلاةعبطملا هذه
 ديشردم لضافلا ةرضح هللاامل حتي ملول « اما ةالولا لاهالزاك ربخ ىف بدت
 ههيناهعةريا نيسمحو ةثع هموكملا نم اهنمضف روهزلا بحاص رافصلا ىدنا
 رسما نم لاكشالا ”هعونتم ًافورح اهبل بلط اهقر ىف هدهج لذبو 0
 قرت كسل تاههاعم ًارخاف اكبس» امل باجو ةهيروسو :هئاتسالا ف لماعملا
 ادعام اهيفوءقارعلاىف عبباطملا رشا نع مويلا اهنا ةلطا ىلع ايف لاو ءةديدج
 ميطلا ديم ”هيرحج هع . ميلا ديم هير ةعيطم كلذ

 ةغالابة نس لك ىفةءوكمملاهردصت باتكوهو ةددمتم تاو: (همانلاس) 1 - !همناعوب
 اهرئاشع لاوحاواميف عت ىت!تالدبتلاو اهرامعاو ةيالولا نو ؤش نعهيف ثح ةيكرقلا
 ةقيتملادباعملاو ”هميدقلا راثالا نم”هيالولا هيوت<ام لكو اهييق :هنطاقلا ىضارالاو

 . هب سانلا عافتنا رثكو هلدئاق تمعل هيبرعلا ”هغللاب هردصت ”هموك.لا نا ولو

 رفسلاىف لومشلا ةوشن (4 ) ىضارالانيناوق ( ”م) ةراجتلا نيناوق ( 7١
 نوتملا مامت ( 4 ) مالسلا راد ىلا دوعلاىف مادملا ةوشن ( 28 ) لويمالسا ىلا

 ثودحلاتايناىف ثوروملا ملعلا ( 7 ) "هحفص م١ ىفنوديز نبا ةلاسرحرشف

 تيساقتلا ناي ىف ءاقدسالا هيبننل ( ب ) قداملا قئعىف قرابلا فيسلا (8)
 ةةمالعلا فيلأتهيروا ءاماع دحا لاؤ-نعتهيوجالا نسحا( ٠١ ) دابمتجالاو

 مامالل مارهالا ريخىف ماركللا ةهفمحت (11 ) ىزيلكتالا مايليوك ياو هللا دبع
 لبس تالجلا نمو روهزلا ةديرج دئارلا نم نالا اف عيطتو « ىطويلا
 . اهريغو نواعتلا ةديرج اشاس ايي أ عطل تناكو داشرلا

 دادغب قدا سم ىلا ةهيسن مسالا اذهب تيمس دس ( مالسلا راد ”ةعيطم ) ؟
 « ةرودملا كالمالا ريدم اغاب مهاربا ءداعسلا بحاص "همبطملا هذه أشنا دقو

 .طم هو م 1مو9 هالسز ٠١ ةندكلذو فورح اهيف تاودالا ةرب
 : ف ةيزوعلا عياطملا نسحا ىهاضأ ةلج ةلسح

 ةيسسادنالا لئاسرلا ىلع ةيسولاالا دئاوفلا باتك ( 1 )  اهتاعوبطم

 ءاهمعيط نا
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 ىركش دوم ريبشلا همالعلا برعلا لاوحا :هفرعمىف برالا غولب باتك ( ”؟ )
 نْعلا مط ( ١1م٠ ) اهتاحفص عومت ءازجا "هئالثيف وهو ىموللا ىدتتا

 مالسلا راد ( © ) جوساىف ىماعلاعمجلاف قبسلا بصق زاح باتكلا اذهو

 برعلا ةغل عجار ةنس لكيف "هيكرتلا ”هفللإب ”هعبطملا هردصت ميول وهو« ىعيوقت

 ةديدع ريشانمو ةمخض ةريثك ةيسسراف بتك ايف عط دقو ؟هوناراالالن١

 . اهترييكو مجحلا ةريقصةيبرع تافلومو
 قارعلا رايد ىلا اهيلج "هير ةةعيطم هس ( ىزيربتلا لماك ةعبطم ) م

 ىمو م 1851 ه 10/6 ةنس سابع ازرياا سرفلا ربك ١ دحأ مجعلا دالب نم
 ةهيراخبلا عباطملاب اهنع سانلا ءانقتسال "يورتم نالا

 قارشاباتك( 7 ) لودلاراثاىف لوالا رابخا باتك( ١ )  اهناعوبطم

 بهذلا كلابس باتك ( م ) ىئامرقلا ىورلا هللا اطع نب بوقعيل عيراوتلا

 خيشال فئاطللاو فئارظلا ( 4 )ىديوسلانيما دمحل برعلا باسذا ”هقرعميف

 نيدلا لالجل ةيفيطلا "هماقملا ( ه ) ىمدةملا قازرلا ديعنب دمحا رصنلا ئبا
 . ىطوسلا

 قارعلا ىلا ابيلج ةرخاف "يرجح :همبطم ع (  قليفلا ةهعبطم ) 4
 اسم مايقال :هيالولا "هميم عسم . ما مكحك ه 1785 هلع ريمشلا اشاب ت>دم

 ركأو.ةيركسعااوةينفلا بتكلاو سماوالاو تاروشنملا نه قليفلا هيلا جات

 ىثفتف دحا اهبلع فينا نم ًافوخ طابضلا راك الا اميلع علطيال امتاعورط»

 ع 'ةيركسملا رارسالا
 مالؤحال هالسإ» "هس ةةمبطملا ذه تثعنا ( ”هيديحلا ةةمبطلا)

 اهنالا رثك او ”ةكورتم نالا ىهو ًاماس دادغبىف بابلا يئن باهولا ديءامسؤمو
 ةريخملا لئاسرلا زواتال لق ةلماذف اهناطوبطم امااهب ”هيانملا مدما تمطحت
 و

 ةهنس روخي اذوهب ماخاحلااهأشنا "هيليئارسا "هميطم ب (روخي ةعبطم)
 اهتامو.طمرثك او.هتلم ءانباو هتفئاطب ةهصاخلا ”هيربعلا بنكلا عبط .مايقللءا 844
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 ننف فجللاو ءاليركو مالسلا راد ىف ةعابطلا

 فرامملا ف رتعت+ انو.تانالعاز بيناكءوءةرايز تاقاطبو ةيرام ريشانم ةيبرعلا
 مل ةدملا كلت لوط الما ءاغ اهركذىتب روتسدلا لئاوا ىف الا قارعلاىف اهذوجوب
 ”هيبرعلا فورألاعاونا نه هيلاجاتحت امو لجرلو راد لآ دبمعلا اذهدعب امل باج
 ذا قارعلا ىف نيدضاملا ةلقا لاخشالا ةلياق نالا ىهو ةيكرتلاو ةهيوسارفلاو

 ا معدالب ىف ةئيملا هذه ”هئادحطل عباصالا ىلع نودعي
 لاجر راك نءتفلأت "هك رش اهتبلج ةهعباطم ىه س ( باداالا :هعب

 الو ”هيقارعلا عباطملا رشا نه ىعر م ومو م )نوال هلم دادقب ىف 7
 «لاغشالا ةرثكو ىل.علا ةدرج ىف امتعراض ايدو ةيدوس عيباطم نع اناا لقت
 "ةسمم كالذو « ”هيقارلا عياطملا هب رتل امن 'ىش ادمعتنسالا مئاد قراىف حمو
 .ةعايطلاب هتف ردع روممشأا ىلصوملا سيسأ م ىدلتا فسوب امهزعام

 قريوش !محرلادبع خيبشال هتيشاحو رطقلا دهاوش ( 8 ) ب اهتاعويطم
 < ةيافكلا حرشف ةيادبللا ( مزه رعوو "هل عبط ريبكللا نا نعلا عطش ماو ص
 مالسالاو :هئيملا ( 3 نيمخض نيديعيف ىلا دسا لآ يل دبع 3

 وهو 180017 هلس م14 ص اساس م ,ءاادل2 بحاص ىناتسرهشلا نيدلاة

 ماركلا تيبلا ةهمئاو مالعالا هدا لا دم ىف مالكا ةيهوج ( >) نويزج ىف
 ودعا ىدنتا قدم ليج قارعلا فوايقل املياعتو ”هينذلجلا ( “ 6(
 نم دعحا دن. ىف ردنا ًاراكفاو تاركتبم ىو> دحا هلاونم ىلع جشيل باتك
 ص ردصلا نألا رص كسل عالبال عيدان ند م لوالا ءزملا ( 54 ) ءاملعلا
 ةيكزلا ةهغالاب لودلاقوقح تانك" ) ب 0 ىنتالو يمال ةراظان# ( كبر 1

 1نءاولداعملاو أديملاو ةوبئااركتا نا داشرالا باتك ( 4 ) محض باتك وهو
 ىف لاقأا ةسالتل ( 36 ) ةيئاويدلا ثوعيم ىدتلا نيدلا رون ىقاممم هداز
 (4) انا ال طرا "هرج ف ىررلا يعز باتك ( 15 ) ًاضيا هللاحرلا دش
 ةيدعر( ل > ًاضيادل ةفينس يامامالا نع بذلا ىف ةفرنملا بلاطملا
 م ىف ةلامر ( و ) ضايفلا ىلا عدميف نئارلا ةرجش ( 14
 جلا( اب ) اصمااىف ةلاسر 4 15 ) لعلا ةلع بحاص ىناتس شلل
 لا ىف عبطو . عمال كاحفص ددع باك وعو ىضرلا ىوسوملا فيرعشال
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 ةديرجو راكفالا.ريونتوةا.حلاولءلاومذه برعلا ه'ةلاجتم ق'رعلا ف حصرتك ١

 اهريغو تاكحضملاو رداوالاو لباب ىدصوحابسملاو ”هفاصرلاو ضايرل

 ىدقادومم دادغب راج دحاتةمرطملا هذه أشنا ب ( رشباشلا ”ةعيطم )

 ا ادييق تاودالا ةلءاك ةعبطم ىعو مالوماله )وو ةهنس ردشاشلا

 لجرلاب رادت ىرخا ةلآو « 'هعاسلاف "هخيسأ م.٠.٠ اهم لك عبطت ناتيراع

 ةهيسرافو ةيكرتو هةييع فورحو « : كك تاود'و ةريك "هير ةمطمو

 ًاريدم ابل ماقو « ةريأ جو٠٠ ءاهز اشتم اهيلع فرص ةلج ”هيوسارتو

 تناكول ىهو ءاحلاصم هتقراشم لباقم ديهزب سيل ابار ءدقتب ًايليئارسا

 قرا ثراجو ةديعب ةرهش تلاذل اهتباطر ق- اهاعربو اهمترادا نسحب نم دب

 + لافعألا ةركو عبطلا ةدوج ىف "ةيروس عياطم

 دسم عرانف دجلا ناونع باتك نم لوالا ءزلا ( 8 )  اهتاعويطم

 دادغبع ران دارلازوفلا باتك نم لوالاءزملا (1)70 47 ص رشي نب نابع فيلأت

 ركاله دن اهطوقدمب دادغ ران ىلعفوقولا همه نمديش باتك و هوانا

 هباكهع دقو ءازطانواقحرش دم ةيمجعاوةين ع ةعوبطمو ةيطخ ب

 هيكرتلا ”هغالإب هليذ عم

 نياق رفلا ف ءاضقلا لصف 4 ن.ءزج الو هليذ عمدا دنس ددعدادغإ ىف قوقألا
2 

 ة> ىماعم دحا ىدتقاىهو هللا تتكمىفءازلا قو

 ”الارايد وف ةروش زاح دقوم 1مابمتهنس 58 صءاظلاو داضلا

 تناكو بادالاو مكملا يف باهشاا باتك 5 ةرعاب ىاومال

 ,ةدئابلا دئارطا نم اهريغو همرثو همركو نادجولو ساطسقلا

 ماهم سوم هل تئفناةهيلرلارسا ةهعيطم س ( روكتد ةهعبطم )

 ىف تذخا تاودالا ةلءاك ىهو روكند ارزع ماخالا جعرفالا دايد نع املج

 دوصقلاب ءاقول' ىلع ةرودقم امتاودا تناكو « قرلا ومت ريسآ ةريخالا مايالا

 هيراسجتلا ري_ثانالا عبطب هصاخ :هيانع ىنتو « رمتسم قرف ىمف نالا اما

 ةوعدلاو نيٍئورصلا صخم اهرثك ا :هيريع لئاسرو بتك اهتاعوبطم بلغاو

 فقتل ةريغص لئاسر اهلك ًادج ةليلقف "هيبرعلا اهتاعوبطماما « اهئدايم رسشت ىلا

 ةيعج لاح ناسا ركقتلا ةديرجاهنم دْئارملا ضب عيبطت تناكو « اهنامسا ىلع

 .اةيلسارسالا ىتامعلا داحتالا
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 م. نييفارعلا تاداغ

 اهبحاص قارملادالب ىلا تيلج هير ةعيطملوا ىه (ءالبرأ رك ”هعبطم) ٠
 ماوموم ؟وابس ”تسالب رك برق عقوم ىف تشنا البركف سرفلا رباك | دحا
 ةريسنلا كرادملا ىوذ رم ناكوارعلا ملاح اشأب ديذر دمم ريشمل ةيالو ديعف
 تتكو تهيراسحم ريشاتم اهئاموبطم رثك او « بدالا لاجرل ًاضدنم مولعلل ب ع

 [مبنعشلا ىضد ] ثيبلا لها تايتءةرايز باد ال ”هبراح :هيئيد لئاسرو "هيعدا
 ١معىف ىسولالا تاماقم باك ريغ ركذلاقحتسي باتك اهتاعوبطم نيب

 . اهترادا ىف رمظ لي :ةكورتم نالا ىعو م 1مال# :ةئس ايف عبط ةحقص

 رسدأو

 ملحبو ها لسرو لس ةةمبطملا ىذه تست( فجتلا هعيطم )
 ةرسسشتنملا "هيسرافلانيتملا لبطل! :ديرج بحاص ىنيحلا نيدلا لالج اهسسؤ»
 . ىدزيلا ىدتقا دومم ديسلا ةرادا تحن ىهذ نالا اماو ( دنبلا ) ) ةةكلكىف
 تعط اهنا ىوس اهنم فرعأل ةليلقُت اهتطويطماما « ةديج "هيب راخم ةةميطم ىعو
 ايف عييطتو . 188 ص ب باهم لآو ”ةكماربلا رابخاىف بترملا قاؤالا باتك

 . ”ةيسرافلا ( فحن ):
 عياطم ةدع كدهو « اهتيولاو دادغب ىف نالا ةدوجوملا عباطملا ىم هذه

 ىح'ىدتتت لو تال اهل حافم اهنال اهل ضرعشن ل ءالضفلا ضعب اهزابتما ذخا
 «ةمركو هنع لييسلا ءاوسا هللا انقذو . اهدوجو مدعل لاغشالاب نالا

 ىماح مهارإ
0 

 ملا تاداع 9

 لور نطق هكتمص هنت ةانزعأ لم مهتودعم هيمعم أل نعنقعم 06ف
 3طسوناسممف لع 11تمرتواطتسأع.

 قاع بتاكل ”هلك ناونع ( نيما لا نييقارعلا تاداع نم ةذبن )
 ىنفق واف هتيأر ةرلاثلا اهناس نم ه ءزجلا ةللا هذه بحاص ا حتا
 تارصلاول اذيحايو ىبدالا دقتلالق هقرطإ ىحالسا عوضو» ريخهلا ديال
 ذ نه ةيمز هيلا

 1و ىمانتيو هتطخ ىدعتيالزا بتاكلا ىلعو

 3 ةراضلا نم « ذخؤتف ”همفانلا ةداعلا زيممهت ىتح انب
 هب ارقتساب مكحبال نا هيلع.هثحي

 ىذريفل ءاودلا مدقو « بئذملا "هجولب ”ىربلا بطاخيف“ماتلا "جيتني صئانلا
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 نييقارعلا تاداع أ

 بش لك نوكت اهنا لعيال نمو ةداعلا . بقنلا عضوم ءان

 ؛ ةركسدو ةرسسأ لكل لب رطقو

 دلبلاةداعب رطقلاو ء ةرسسالا ةدامب ب.شلا بتاعن نا زوخنوا.ءريغ دنع دجوتال

 ةداعب زاستم دق ريخصلا خوكللا لها ىتح لإ

 .ناودعلا بون ناحالا سيايزا سايقو رذع الو لماحت هنا , الك

 : ءاقل نع نو ريادي زياكنالا نا عيت ف ع ردابت ملام ءالوحلا ةأ

 ريقلاوع ةده هسار ريش ناسنالا صن اذا هناو ؛ ةرياعلا لوزن ذئنط مالكلاب

 ةليادزاك قابلا كرتوولص مهن لكاو رفس ىلءزاسنا مزنع اذاو ؛ لئثجو امأ

 جوذاال<ا ىلع الاد نك بزع لجربىءركلا بانا اذاو ؛ هقيفوتمدع ىلع

 ىت.ناب نودقتمي مهناو ةلحال ءاكسبل هيقعي كحضلا راثكا ناو ةهنملا كلتىف

 ىلععرق ل عيسي (تيلا دصر) هلودسإ حورهلزت» ىف رشح صخش رضتحا

 تايمثالث كلذ عوساذا# لسالسلا رجتوص وحن توص وا طئاخطلا وا بابلا

 هذه نونموب هناك زيلكالا نا لوع ناانل حيوا . ةلاحتال اهدمب توملا ناك

 «ميبادأ ىف ؛ مهترامم ىف ىقرلا ووذ مه هو تاداعلا ءذهل نوعتخميو تافارخلا

 ماب كسمتي نم :هلطحلملا مهتاقبط ضعإ ىف نوكياعر عن ٠ مهنوؤش لج ىف

 ىأد وا هقيرط ىف ةزانج ىأر ول ارش هوتي ممضعب نا نييرصملا نعو

 ك.سلانوطايالمماو ( اهلث* زيلكنالا نع تعمس ) هحابص ىف لوحا ًاصخش

 اصعالا ضرع ) فورهملا ضرملا ىف ندقتمي مهمئاسن ضدبو ءاميرالا موب

 باهدلو ىحستناتدارا اذا نييرسصملا ةريقفناو ناطيشلا سه نههنا

 ةعيشاا مساباهدلو ىعسأ حابصلا ىفو اليا امراناو ماب انف الك تءسوأ تامودت

 همجزل البا طقلا برمض نم هدالوا عع ,مهريتتو امتنا ىروت دعب اهرون قى

 ماسهوالا هذه لاثءا ركذ نه ىدهاشو.تدكئالملا حور نع لومفم هحور نإ

 قرلانم تغاب امهم همالا نا ىبدالا وءسلاو ركفلا ”همقر موق فرغت نا

 هجوننا زوي الف تالبعز>و تافارخ اهدارفاض.ب ”هنمدا ىف ظفحت لازت الف

 ضرغلا داسفا.ناتوبلا ىلا عيجي ل وق هناف موامحتم له موقىملا ةذخاؤللا هلك

 ناونعلان« تأ رقامانيلاك ر دس .دسافلاحالصا موري شاقلانا نيح ىلع ملاصلا

 الاوىمجعلاو ىب رعلا ق رعلا ىلا نيبو سنا نييقارعلاب ديرب هلا ىهاظلاو هتلاقم
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 ملك نييقارعلا ثاداع

 [0]لاقف يداقتعالا ممتاداط ددمي ذخا ءاش ام مهاد نع ملكت نادعبو صصخ
 ًارقتساو لوقا ىنكلاو انه هركذ ام بناكلا ىلع رككا ال اناو ( ىدوس ربنج )
 هتاليوفرعيا رسفص فرعي القارعلا ىف :هيدابلا لها نم ًاريثك ناف أاطخا امل
 اهعمسنم يف ريثكلاو ةداملا هذه عمسي مل نم هندم لها نم ريثكو هسوحنو
 هكردتسا ام لب نيطلا داز امو :هفارخ الا اهاربال نم اهب هموق ناعا دهاشو
 نويهذي هحابص مهباع لبقا اذا مهنا مويا كلذ ىف مهتادا نمو هلوقب ىثحلا
 ىلا سيلو ”هيقاع ةدلب ىف ىنا لمت كنا مهللا للا طشلا ىلا هسمش عولط لبق

 ةيناثلا نع لوقو ]١[ ىدلبك وه ام ءارقو قارعلا ندم نم ريثك و طشاهنج

 مزلي ام ىلارظنو ًاملعاوب طاحاو نيبقارعل انو ؤشربس نمو ىلوالا نع ءانلقامآ
 ال ةداعلا هذه نأ مكح بئاكلا هركذ ام ىلع بابسالاو تادمملا نم ”هثئاثناىف

 ةمرارلا ىف بئاكلا لوو .مهضمب نع لمت مل نا قارعلا ندم راوسا نع جرت
 ىلا[ هغاب امىلع ] هفاصرلا تانبو ( بيب> مامالا ) ىلا نيهذي خركلا تانب نا
 مزايالا ل ب؟ قارعلا ندم لك ىف خبشلا اذهو مامالا كلذ لهف ىنالخلا خيشلا

 خيشلاو مامالا نياجرل'نيذهل ًارايس ًاماقم "هيقاارعاا ةلاحرلا لئابقالنا كلذادعام
 نم ”هسداسلانا بناكلا نظإو اهئاحرتو اهلحىف ةداعلامذه مسايم امهلمجقتأ
 ةيلهاجلا تناك فيكف عارتخالا "هثيدح ”هيقدنبلا نا' عطقا اناو ةهيلهاجلا تاداع
 نط ناك اذهاوانساسر لدب مهلارن تناكامي رو ةداعءاضفلا ىف صاصرلا قالطا ذأ
 ىخي ران ثداحم لاعآو نييرصملاو نيب رمال مهاظلا ىلع ىهف”هسماخلااماو "الئاق بناكلا

 ييسمالا ةسمهتاف ةهئيمم هليل ىف فوسخ ثودحي (؟) ًاريما ربخا ًايكلف نا وه

 نيسمالا مانا امسسقت ةليالا ىفو ةلئللا كلت ف مل ناتوللاب هدعواو .هقدنزلاب

 نابهشيج عثفا ناب هظاّشال لاتحاف ىكلفلا ىلع مالا كبت

 تو لوالا بناكلالا
 دادقب ىبيغ ىف مه

 انا مساج خيش نوءرف ل [ردبمىرسلا ,هم تاقث "هعاج نع كلذ انيور اهبقرشو
 ,مهريغو ىدزبلا مظاك ديلا لكو ركثخيشلاو ىلحلا الملا دمع

 ىلع كدياع وهو اهمتسالو ارضع الووتلقلا مساالوريمالا مسا دارلا ركذي م (2)
 * حا1 7 لقملاهلبقي هجو ىلع ةد ًايبجوت "ءةفلم ”هباكملا نا
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 ةيوغا دئاوأ 1

 اوبرضيلف مهرق اوصاخمنا اودارننا مهوقلاحتال ءامسلا ىف توح هماتبب مهرق

 هبتلا اولعفالو.ًائاس مهرق ىقيبف بهذيو توحلا فاخي ىتح اوجضيلو مهلوبط
 ناك ذنم لزي ملو نئاك وهف ["]نيخرؤملا ضع ثداحلا اذه لحس دقو ريمالا

 اهفدمم بهذز ةودعلا هذه ىلعو بتاكلا لو اه ىلع ملاعلا ةذتاسانويقارعلا

 بتاكلاو نييدادغبلا دنع دجوت تاداعلا هذه نا لجا [4] تاداعلا نه هركذ

 ىف ةدشلا كلتب نييقارعلاب ددتف قارعلا ىه دادغيو دادغب وه قارملا نا ردق
 . هلم هللا انمصع أطخ كلذ حببم نيغ نم هموق "هناها بكتراو لوقلا

 قارع فجنلا

 ١ بيس نازو ) كروو كلو ىنمم (

 مهمالكاوهجو اذامهئايطافعيف « كلو ه ةلك ًاريثك نولمعتسي دادغإ ىلاها

 دقو «كارو وا كرو » ةماك مواد لصوملا لهاو . 0 ىئدا مهنه ىلأ

 .٠ كلذيف انيار ءابدالا دحا انم بلطف ١ مليوأتىف ضعءءلا فاتخا

 نب ريغ ارك واولا نورسسكي ىراصتلاو ( بدس نازو ) كلو : لوقف

 تناك ليولا نم :هقتشم ةحبصت ةكىه « كليو » لوقب ةيداسبلا لها ضعبو

 ديدهتالوارجزال اهنوذحو ةلزتم ملم ىلدا وه نم مهيطاغدنع مدقلاىف

 جيرفالادنع اهلباقتو رافصلاب سنالا ةلاح ىف ةفطالملاو ةلماحمالو بضغاا ةلاحىف

 « كادو وا كرو » اهضوع نولوّهي لصوملا لهاو 311ه نفطاعإ وا ط طتعصا

 كءادو نع ةففذعوا ةفره اهلا اهليوأت ىف نوري ءابدحلا لهاو :ىناثنا حتتفلا دع

 «كليو » "هملكل نيمدقالا لامعتسا نال . داف ليوأتلا اذه . كءارو ام ىا

 ماقمىفنكل كءارو ًاضيا اولمعتسا مهنا مأ .ركذت' نانم روشا ماقملا اذه لثءيف

 .حان١٠ لشفلا هلو ميتافتصم نيوانعو مه آم 1 دارلا انل ركذيلف [؟]

 ةيشاحلا ىفهتلاقم بتاكلا اهب مح .خ ىتلا ”همساتلا ةداعلا رخآ انلق دق اننا ( 4 )

 نءىرخالا دالبلا لها اما يب دادغبلا تاداع نم ارت ىققلاو ةداعاا هذهو » : هصن ام

 .ةركلل# ٠٠0 هديك كيبل ىرخا تاداع ملف قارعلا
7 

 00ههو1عغ 0 ٠



 م "نوفل دئاوأ

 مهلكل . الاثم رابخالانم كدنعام ىا ؟ اذهاي كءاروام الث نولوغب لاؤسلا
 ماللا نم لدب اذه ءآرلف . هيلا انرشا ىذلا ىنءملب مالكلا قايسيف اهولممتسيإل
 ءسكت ىعاوط ماو (عطق ىا ) مرج :امف لصالاو سكتلعاو لدلناو لجيف 3
 ( 11776 :1 سهزملا عجار ) محدنع هلاش ةغثل اهناب نوبوغالا حرص دقو

 :نولوقي (مهومتو نايرسلاىا ) نييهرالا ماوع نا ىارلا اذه معدي اممو
 كوروتسس )خورو نولوقبالو رجزالكليو ىنءع ( كليو ىا كولو ح) خخولو
 ٠ ةلساوملا ظفانم حصا ةدداغبلا ظفل نوكي هيلعو ( كءارو ىا

 مكلو « كروو كلو : اسمي لاقيف ناممجمو نانظفالا ناته ثنؤت دقو
 .٠ ردو

 ( رخآلا ةددشم نيارالا كرمم ) لوب "هظفل لصا ”؟
 دادقب لها نم لياقو لجرلا اويطاخ اذا «لوب و ةلكنم لسوملا لهارتك

 : بيجاف اهلسانع انلثس دقو اهولععت

 نييهذم اهلصايىف سانلا بهذ لو اي نمةلزتعوا ”هففخم اهنا معزي قب

 هليوايواكليواي مهاوق نم ةففخم اهنا لوط ةعاجحو ( بهذا ىا لو اذعاي ىا )

 ىارلا نا اندنعو .مهاو نيرفلا الك نا نظنو ءاذهاي» كيذب نوديرب محو

 فيعضل!لجرلا لهولاو. ءاهلا ريسكي لهو اينم :هققذعوا هعوطقمابلاسالا
 برعلا لوق امو روهشم يما نا_الا ىلا فءضلا هبسنو عزفلاو تئاخلاو

 ىانيملا روسكملا فيفكو فءضلاهياانو سني منال الا ءاذهاي دماقملا اذه نثءىف

 ىار الو توءلاوا تافصل!ىفناو ءامسالا فنا ةاحتاا دنع ررقم ىما هناكسا
 ةهففخم « لواي د نا : وهو ةروكدملا 'هئالثلا ءارالانع حصا اندنع وهو نحآ

 الو هكرحلا ىف هذا ىهوماللا اونكسا مهنا ثدحف فيفختلا هجواماو دلداي رع
 ..فقولاىف ظافلالا ضعيل هقحاللا ءاتلا هبشا ىتح لادلا توص فءض اهون

 كلذ ىلع دهشيامو .ىرت مك تراصق لاومتسالا ةزذكا فذحلاب امنعا
 ىئدا مهنيذلا لاجرلا ضءبوا دالوالا ءادنل لمعتتام رثكا "ةظفالا هذهنا

 ضرعاو : مهملكي نم نيبو مهني :هفلكال نيذلا ءاقدصالاوا ىدانمانم ةلزع

 ةريخألا ءايلاديدشتب ىلو اب نع حرص ءلو اي و نإ : وهو ًاسماخ ًابار ءارقلل
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 داقتنالاو ”هفراشملا باب 4

 زاج اذ-هلو ( قوّسملا ديعلا ىا ) قيتملاو قيدصلاو بحملا ىنء انه ىلولاو
 اذه ريغ 'ىراقال ناكناو اذه . مهيلع تمعنا نيذلاو كلاقدصا عم اهلامعتسا

 ماسرلا اخيرم احح: ًافلس هعيئص هل ركشت نمتو ءارقلاىلع هضرعيلف ىارلا

 0 - ووو
 ل عدو

 ا م سم

 ب ب جرام م ”- ف اسال مورا[

 سرفلا لج "هياور <

 فرصت عم ”هيبرعلا ىلا ( هيئاملالا نع ) هيوسترفلا نم اهلقن

 كب بايد دمم

 , ًاهاس ةيمومعلا فرامملاةراظنب ”هينرعلا هغالا شتم

 ( غاص - ) افاد شوى ”هنالث ”هخستلا نك

 تلا :هبتكلل ةظوفح عبطلا ةداعا قوقح
 و . ةهيلايلا تاياورلا هعلاطت سائلا علوا

 .ةقداصلا بادآلا حراطم دعباونارمعلا قام ىلعا ىلااهعدو سوفنلابيذمت

 رص ىلع دم عراشب

 اياورلا هذه عضو نم تاياورلا هذه منو .

 نوعااطإ اوذخاف ةدومحلا ةهيافلا هذه فلاخعام ضعسب اوفغش موضعي نا الا
 ًايتأ راثشلاو رامااو داسفلا ىواهم ىلا ىدؤت ىف هملق طغ ىتلا تافئمملا

 دع انءاماو ةهيزاجلاو ةهيسدالاو ”هيداملا هيئاعم مييمجيف دوسالا ريطا اذه لثم

 : هفيرشلا ء كب

 ايرعموال فيك . اديعب ائيص انتغل ىلااهلقانلو « ًاديح ًاركذ اهبناكلا تبت ىتلا

 . كب بايددم خيلبلا بتاكلا ةرضح وه

 9و حيصقلا ء ىزغ ,:وةقا "ةد.صقلا 3 1! ًاعضو ةميدبلا ةةياورلا

 نا :هيرصعلا فيل اتلا هذه ةهمل هذهاوأر

 عمسلا ىتأا ما بلق هلا رايتعاو ىركذ اه ام رعم اهب

 لب لايلاو مهولا اهعرتخا هعوضوم ةروطسا اهنا اوتظت الو . ديش وهو

 رومو ىطسولا نورقلاف لص عقاو نع :هباكح
 « . ناسنالا ل قالخالا ءوس هيلا

 وجهل نم عييمج ثحلأ

 ىتاا هصقلا

 عمابيام ىراصق صخشن

 نا داراهناف ححصمالالا راطت ردصم نم انملع دقو) برعدال عقو دقو
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 عام داقتنالاو ثق راشملا باب

 نم اهريغ نم اهلدبي نا دوت انك :هيءاع ظافلا ضب ( اهامتاف 4 رابعلا ىلإ
 ثادحالا ىن_هي ( # صو تايرجاملا كلذ نم لانا ةبمسلا ةحيصفلا ملكلا
 ايا شوت تارابع ضعبهل عقو دقو ربدتلا ىنمي (4 ص اهيشاح ) ناعمالاو »
 تءداذا ملاتياناك هناىتح : ه ص هلوةك حيصفلا ريبعتلا كرتو فيعضلاريعتلا
 اهلا

 . ليوأتال هجو صراقال ناك ناو . سراقلا حصفالاو
 6 هلوقكو

 ىهع هيا ىقايام ىلا عاصتيو : كانه هلوقكو . فاالا تت ةزمهلا

 صراقلا دربسلا + ص هلوقكو . لاَ ىلا : حصقالاو . هلزتميف هلاقيل ةج

 عضو ءاطخم حصالاو ءايلا ىلع ةزمهلا معدو ٠ هئطخم فرت

 هتضؤافو ةحفسلا كليف لاقو . ىنءملا اذم ملاحق مالك دريل عاصتاو
 هلك راغلااذهزا ىلع ثيدلا هضوافال ضالاىفهضواف : وعلاش ىذلاو ,ثيدحطا
 نيتملا دمغلاىف قصلا فيسلاك ىتيتىتاا ةرايملا هوب رضيال ءايهلا اذهوا

 ةيلصالا قثمدلا انحونا سيدقلا ةريس 37
 ىاطنالا ىئاممسلا ليئاع بهارلا فيلمت

 يماخللا بهارلا اشايلا نيطنطسق ىروذ اة سم لوال اهرمش
 نولا عطقب 1و1اهلس ( نانبل ) اصيرح ساوب سيدقلا ”ةميطمب
 هلاجرو قرم_كا بطق ىلع اهئاحما رودنام اهسالو فاسلا تافلؤم رست

 مادقالاوةميبلا مهرودص يف ثعريو رايدلا هذه ءانيا ديغام عقلا نم هريهاشمو
 رماشات هيئمالا هذه قيقحت ىف ىىسلا لك سا نمو.. لئالهلا روهالا ىرخت ىلع
 هركشتاعو.مظعلا لمعلا اذه ليبسيف هش فقوا دق مناف . باتكلا اذه
 لب ءدسشوا هب ثيعيذا نود ىلصالا صننا ءاَشا ىلع ظئاحم هلا وه هيلع
 ءآرقلا ضحتو حاصلا فاسلا راثآ ريشنوف ىعاسلا ل اذهلو . هايا هءارق
 . 'ةحفص مة ىلع هتاحفص ديزاال ىذلا نيعلا زثكلا اذه ءانتقا ىلع

 ةروصملا ةيبرعلا فحص"اىف ةرصتخم
 ةقيقد ريخصلا نول عطقب "فيم مى . ىذارط ىد بيليق تنوكيفلا مَع

 ءلواك توريىف نييعوسيلا ءابآلا ”هيكياوثاكلا ةةميطملا تميط ف رطا
 خحراتل لاش باتك , روكذملا تنوكيفلا ةريضح مايالا ءذهىف ىنع
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 داقتنالاو ةقراشملا باب علت

 لجر الا هبموشال ليلج يما وهر .نالاىت اهنأشن ذنم ةهيبرعلا ةهفاحصلا

 ًامزعىضعا لجرلب.بعاصملا لك لياذت ىلا ومست

 ةراشاىلا "هجاح الو . ىساورلاو دانوالا نم ًادصق تيناو برذلا فيسلا نم

 نم ةلاسرلا ءذهيفام

 : هو ةجتنلا هذهنع باقثلا اذه

 ةديمب همه وذ ءلللج

 ثحب ىغنا دقو ا-مايوتحم ىلع فوقولاىف ةذالاو ةدبافلا

 ىراصتللا 4و نيملسمال 197 اهنم مسا ةيكرتف ةروصملا فحصلا عومتنا

 ةفلتخم تايم ابو ىراصتلل غور نيملسمال ؟١ اهنم ال١ ىرصتا رطقلا ىفو

 ىراصتال 4اهنمإ ايروا ىفو «ةيعبط ١و دوملاو نيملسملل ع اهم ا/سنوتىفو

 0 ل عودمجلا عومجف . ىراصتلل اهلك كريما ىفو . دوهمال ١١9

 .٠ تايعمحال مد دوال 1و ىرا_صتال 559 نيماسمال 407 اهنم ةروصم

 ماسعاىف نوعلا هللا نهول بلطتو . ”هسيفئاا هذه هتيده فاؤملل ركشن ن

 . ةمركو ةلعمي أدبام

 ا ةفئاطلا عا ةقيقح نع ٠ ةيلجلا نيهاربلا بابل 4" ٠

 ثااثأا نرقلا لئاوا ىلا س_ءالا نرقلا لثاوا ذم نورقلا نه رع

 انممساو ةةيئوراملا :ةفئاطلا لصايف ىداقتلا ىخيران سرد وهو . ةةيحيسملا

 رطقلا ف ىثوراملا ىكريرطملابثادلا نايرد فسوب ن'راعمال. اهلاوحاو اهتنايدو

 , ريبكلا نذل عطش ةحفص سويف . ىرصملا

 اتاغلىف لوخدلا اثيدح :هيرصعلا ةديدجلا ةّيرطلا ىلع داقتنالاو لدجلا

 ىن-شتلا هتطخو . ةطخ هسأر ىفو ءاج ثحبلا اذه قرطنم بلغاو ”هيبرعلا

 تارايعالا ةحلسالا نء ءدنع ىرثال اذهلو تازازهلاو ظ لا نم هردص ىفام

 معلا نم ءردسولخ ىبعاهلك لدتا ةئيذبلوا ةظفلا ظءفلإلاو مكهتلاو ءزهلا

 . ةميضاومو ثحبلا داوم نم هسأر غارفو . لضفلاو بدالاو

 نغوتلاو بدالاو لضفلاو معلا "هبا هيف ىرت الاثم تدرا اذا كلا ىلع

 هيحاصناف ليلا باتكلا اذوب كيلعف ةيقطنناو هشيدلاو ةيخيراتلا ثاحالا ىف

 ىف ىري هناك ةنكمطم سقاب اهءامز ىلع ضيقو ثاحالا هذه براغ ىطتما دق

 هبهل رئا ةمصخ دب ًاقداص ًارما يأرا وهو ةقع الو هق ثعاال لس
 يلو 2 ني 253931- ل "
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 ذي داقتنالاو ”هقراشملا باب

 ا هعو ىلا راشا هيأ ًاتطحم هدجو املكو
 , ةيماجلاو

 بدالا "هباف ىف ىفدخ فردط ن

 اهردص ىفو ءاللاو حوضول»ىف اهيا ىه ةقاخم ثحبلا اذه فاؤاامخ دقو
 . ًاقوهز ناك لطاباا نا لطابلا قهزو قا صحصح دقلو : ظفلالا هذه
 هرخاوا وا يشع ىناثأا نرقلا ذن ةينوراملا ”هفئاطلا نا لاح لك ىلع تين دقو
 سدقملا اهريظح اولخدو ةيمور ةسينك نضح ىف اوءبرت دق رثكالا ىلع
 تناف « ٠.. ىماسالا اهيعار توص نوءمسي اوذخاو اهنيعر مع ىلا اومضناو
 فال بز وا ضرغوا :هباف لك نم عياضلا بتاكلا اذه ردص ولخ ىرت
 ١ نادملا اذه ىلا مهمازنتسا نا كاف هذه انتفئاط ىلا نومتني نع ضب
 وودلا ثيل ىل ءاد_تهالاو قحلا ةقرعم ىلا مب ىدؤيام لك نحال منع
 ردسميو « ررتسشلا حد نيمب ةعراقلا ىلا اومقدناو . قدصلا ةمشا قئينءو

 تطمن ىلا نولي ,مهارت ال مهءار اوكر دق مهو

 الو كفالاو ةميذقلا راذقاب ةحطلتملا ميديا اه

 سيادتلاو قافنلا باود نرحاو لالضلا اياطم بوكر نم نوج رك .
 فختاام ىل-ع للجلا رقساا اذه بحاص ركشلا لك ركشن انماف اذملو

 ىتنو . ةيبرعلا ءانبا !.

 ىتأا ىواهملا نون

 . قداسلا جاورلا اذه ه
 نودضتما وا تادوسملا وححصم هسد امتءرفسبآاكلا هزني نا دونانكانناالا

 نوصيرح موف ”هتراوملاءاملع اما :هلوقىف ١ص ىف دروام كلذ ل٠ طالغالا ن٠
 (نامرنازو) ص ارح ىلع رسمكيلب املا ًاممح عمال صا رحو ٠٠ صرألا دشا
 ةمالاذه ديااقت نع ةذوخام :؟صوف ءاجو (باتك نازو) ص'رحو ءاصرحو
 رييمتلا نم ...امع ىئرلاب هلوقف .للطا نم اهروتءي امع مغرلاب رتاوتلا هجو نع
 *: نولوبو هوشا ءاحصفلا نا الا :هيبرعلا ىف هجوهلذاك ناو وهوى رثالا
 وا: ص ىف ددوو .كاذ ودحتوا . اهروتميام عم وااهروتميام ىلع

 قاشي امو 'ىثأاب ىنع لءأ نال . اهفير ؟هياتملاو : حضقالاو ... امفيرعت ىف

 باب نم وا نيمضت١ا بان ن-م كلذ زوجي ناكناو .٠ ىنب ال ءابلاب ىدمتي هنم
 ع عع 2 1 8 اذهام كانه ءاح دقن 4 ص ىف عقوام لقا اذه نمو . هيجوتلاو عرختلا
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 ءرواجامو قارعلا ىف رهمشلا عئاقو خشرران فلي

 لهاو :هنراوملا ىلع اوعدا نيفنسملا ضعي ىذلا عوبلاو ايازرلا بيسب : هف

 . هلم حفص ولخمال راثك ىث طالغالا هذه لثمو . ىتاا حصالاو ٠ قريشلا

 . ىهدلا همي لب ذفلا ليلجلا باتكلا اذه اهم ءزتول اذبحايق

 هب راتلا ثحابملا ها قالا ىلءايبف ةيئا# سرارف باتكلا اذهل قت او

 هنازخلا هذه ىف اهباطي نا دارإام اذا ما علاطملا اهب رفظي ىتح دالبلاب :

 ٠ اهيا هجاتن

 زن ناب ريدج وهو . هتءلاطم نم

 اك عملا ى رسياو . ناك ةلدوا ةغبص ىا نم

 دج < دهب وبا

 لادا وا
 در ا

 * اهيف ميدالا ةناعالاو ( لصوملا لامعا نم ) ةيحالصلا ىف 2 ةناعالا 5 ١

 ةندكلاف نولهالا عمتجأ ةيحالصلا أبنلالسوو برملاب اقلبلا لودتنلاع موب

 فالتخاىلع رذكقوسانلاريظاف مطعالا ةفياحلا غالب ٌ ٠
 ةيركسملا
 لوذلا اونرق لب مهجبمو مولاوما لذب اودوو ةقداص ةينطو ىلع لدي حمل مهتاقيط

 تانو_:كم اوروظي نأ ىلا ةيحالملا ماقم ميق بيطحلا كب ىز ماعد امدنع لمفلاب

 ةناعالا عومج غلب ذا ىلءادلا ا اتىلع مهتت مناعاتلدق ةصاخ,م ةماع تاب :© ىف مهرودم

 غلبملا اذه دادز نا لمالاو ٠ هب ةقحللا ىرقأاو ءاضقلا زكسم ىف 9

 ىلا (حيمس) غاص شرق فالآ ةخ ةمصاملا ىلا لسرا دقو ٠ ةريا 7٠٠١ نوكي 5

 و ١ ةناعالا ةنط ةسائر ىلا هب ثعب مهاردلا نم قب امو ٠ رجالا لالبلا ةيعج

 ٠ ةيالولا ةرضاح

 ةيناك مهارد عج قفولا ةماقم ميقنا ٠ ءاضقلا اذه ىف قرلا حور مدقت ىلع لد امو

 ةهناعاب ةريخالا هسردملل ًاراد رجأتساو ةيدشرلاو ةيئادتبالا نيتسردملل رثانا ءتانتفالا

0 

 نيب ”هيراجلا تالجملا ءءلع رع ىتلا "هيحالصلا قي رطيف روسج 'ةعضب ىو ءآضقلا ىلاها

 رصاوتاو دعاونس ىلع ةدوقعم روسجلا هذهو ٠ لصوملاو دادغ 3 كوكركو دادغب

 لاوما نم ىرخا رطانق ١ ماقملا يق ةريضح هين ىفو ٠ ”هيءالملا

  ريخب ريصب عام دوجوب ضئارفلا نم مويلع ام اوملع نيذلا ءابجنلا ءاب
 ” قاوسو
 بالا نلهالا
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 ما ءرواج امو قارعلاف ربشلا عئاقو ردات
 !ماميللا مثلا اذه لثم الاجر دالبلا هذيل لوخو ىنامالا هللا ققح ٠ اهيقرو :همالا
 ( انبناكم نء ةلاسر نع ) ! ميرك هنا

 نيبزلا ىحاوت ىف نودملا كب ىمحم ٠
 موؤشملا بلا اذبل عاراف اهسبك ىلع مزاع نودعلا كيىمحم نا ةرصبلا ىف عاش

 ناكس هتجابمل ايبثذا ديو ٠ اهوبدوييو اهاراصت اهسالو نوعجا مهاك ةرصبلا لها
 ٠ هلافشا ىلا لك عجرو 'يجارالاو رابخالا تبذك مدعو مهتحلساب ةرصبلا

 ( ىصوصخ باتك نع )
 طقسم هايم ىف ”هيبرحلا جراوبلا 5 ٠

 : لاق ةرصبلا كئارج نم «روتسدلا» ةديرج بحاص ىلا طقسم نم مهدحا بتكأ
 رظتنيو ٠ ةريغص وةريبك نيب ٠٠ تغلب سراف جيلخىف ”هيزيلكتالا ”هيبرحلا جراوبلا نا
 اسنرف اياعرو اهتءوكح نيب عقاولا فالخلا مسهل طقم ىلا ىوسنرف لوطسا لوصو
 ٠ ”هحلسالا ناشب

 اهرامهلا مث راطمالا سابمتا 4
 اريزتغأر طم ءامسلا انئرطما مث ١ ك ريش لئاوا تح "هنلا هذه راطمالا تبا

 نكل «٠ نيضرالا توراف روكتملارهسلانم نيرشعلاو عبارلاو عباسلاوسداسلاو قاثلا ىف
 نودو ,ضام مينعىذلك نود لوي لاحوالاناف راطمالا تاقواىف دادغب نع لأتال
 ٠ نيراملل قرطلا ديهمتو احكي متري نم سيو هلافشا ءاضق

 دربلا "6
 ”هجردي رفصلانع طحتا قحلزن مث م ”هجردلاىلا ١ ك ريش فصتنم ىف رحلا لزن

 ٠ هنم نيرشملاو سماحلا ىف كلذو ةدحاو

 الغلا 5
 * برغلا رايد ىلا راجتلا اهئمر دصي ام ةرثكذ ”هعفتم ”همءطالا رامسا تلاز ام

 عابتوهو ( حيدص ) غاص شرغ :هئاعتهيضم لا <هندلا ىف "ةطنحلا ةهئزو عابت تناك دقلف
 شاملا ونامطرهلاو ريمدلاوزرالاك بوبحلارئاس كلذ ىلع سقو ٠ نيسحخو :هلاع مويلا
 مايالا هذه ىف ايس الو ٠ تاعايبلا لكو بطحلاو نمسا كلذكو اهعاوناب ى'طقلاو
 ٠ةرضاحلا رامسالا ةلاح نم ًاعوج نوروضتي هأ 1 مايا

 "هيمظاكللاو فجتلاو ءالب رك راوز "0

 .ظاكللاو فجنلاو ءالبرك راوز ددع غاب
 كلا ديد لكلب نيدلبلا يذيب دادغب ناصو

 واوأفلا نيرشعو "هلام ريمثلا اذه

 اذه لعم ىف ع نم رثكأ

 «لامآلا لا قتح ٠ هلها ”ةحارلو تيبلا نوؤكل

 دقي ناكس دايدزا ١ كه
 ةهنس دب 0.2 نوداوز دادقب ناكس
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 هرواج امو قارعلا ىف ريشا عئاقو عدا نفل

 عيوتاو ليخلاو تاجاردلاو تالجعلا ةرثكو ةرام اماحدزا نم كانه الل ًادج ًابعص حبصا
 انءاج ثقف «ءاتشلا مايا ىف ةهنس لك اييلا سانلا ةرجابسم ًاددع اهلها ديزي اممو ٠ باودلا

 ءاشنابىست "هموكحلا نا ىسع ٠ نانغادو ناريا ىرجاوسنم ديدع ددع مايالا هذه

 صخرب قكاو اهءاوه ناكسلا ماحدزا دفب ال ىكا ةدلبلا نع ًاجراخ ةديدج 1

 ٠ ًادج ًاشحاف حبصا دقلق رودلا كرك

 سراف جيلخ ىف صوفلا "٠
 كاذ ريظيو ٠ "هنس دعب ”هنس ”هميظع ةدايز سراف جيلخ ىف نيصاوفلا ددع دادزب

 .ظع ”هفلابم اهيف نا نظنو ضايرلا اهنركذ ىتلا ةلباقملاب

 م٠1 اهئس ىف "هصاوفلا نقلا ددع 61855 ”هنس ىف ”هماوقلا نقلا ددع

 1١515( تهنسل اهقئاوملا ) (مادقبال ةةتسوا)

 تيوكلا نم 4 ليل

 نيرحبلا نم 3 عينت

00000 0000 

 3495 هس

 ك6 م6

46 6.6 

 م 46

2030 20 

000 0000 

 ا 353

 نررادو فيطقلا نم 6 55-5

 ةفلتع ىرقو رئازج دعم 55 ٠٠

 16 ا

 هذهمظعم نا الا هنيفس هه ٠ ةنساهذهىف تفلب ةدايزلانا ىرت نيءومجلا نيذ

 نا انضرف ولف "الجر نيعبراو لاجر ةريثع نيب اهبكآر ددع فلتخيو ةريغص نفسلا

 ذ فلا 51١ ضاوفلا ددع نوكيف ”هئيفس لك يف ٠١ باكرلا لدعم

 ىداو-لا تذخا قو ٠ بارعا وا برع ىقب ام رئاسو ”هفلتخ رصانع نم افلا ؛4

 بئارضلاداز ءآلمالا ضمب ناىت> :نويدجنلا ًاضيا مهاراجو ءابمسوم» ىف ”هصايفااب
 دونجو لاطبا ناوعا نودي خورشلا ءآقبو ةرجاهملا ةرثك نم ًافوخ ءالؤه لاثما ىلع

 ريواف» نابش

 وحل ميثم + هم
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 جاو, 111. لوصحتاعم

 80م1 8 110

 انمع 8 ةسومماع م«كانتكامعأوسع 1 8دطمععتم. طن
 1مم مما 0 205
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 ةرعرومو
 8مم ]15 لتععءانمم لهم 2خرعم ©ةصصعم لع 114عمجماعستع.

 بأ عوج
 160ج عام هد عك :1ع 1, قص هفامفع-ال[ةستعر دع ٠

 ان
 طزيععامم» - 0 تمسغ : 1[كقلطنس 1آن0لز كارت

 قطوصصعسعمغ مهدد دعما غ عمص ؟7ذ1هجت عا: 01 0 ٠

 0 » 16و مدرتق 06 ا!ةصهمع ةعقطع 91

 . » »> >> ةنوصععل# 121

 طرتدع ليد 2[.مودست 132 عاجلر 4 مادقاعق طوصصعق

 >2 »  د18نوصوعن 0.

 اكو, 111. لدصحتست 1913

 مد برملا :هغل ةلع ةرادا ىف عابر عه

 كنرف
 1 برعلا هغل نم ىلوالا *هئساا

 1 غارب لفط عوسيل ديعتلا باتك

 ٠8 ةهيوسارفلاب ( احيشىدتفابيبح فيلات ) دادغب "هالو عيدان

 3 دادغب خيرات ىف دارملاب زوفلا

 قا مل
 زر (002 61 لاالا/ عمك 15 06 اا علنا عقلا



 نيلسرملا نييلم ركلا ءابالا دب

 : اهزايتما بحاص

20 
 ىلجدلا ماك لوؤسملا اهريدم

 فصنو ديجي : اهتيالوو دادغب ىف اهكارتشا لدب
 تاكترف همست : ١ .ناسآلا "هيبرعلا رايدلا فو
 "كب رف رشع انما : ”هينجالا رإدلا فو

 َ فسمنو كرف جراخلاىفوغاص شورفو دادغبيف ددعلا نمت

 151١١ طابش نع م ددعلا

 دادقي ىف ب بادآآلا ةعبطع تعبط
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 ذ!انُريَط لالطا وا تازيريعط

 ىملح مهاربال
 ىديوسلا ديعس دم خبشلا

 ليجدلا مظاكل

 تاناويلادنع نيزنااو هوشتلا

 ةميئغ هللا قزر فويل

 ةالصفم ًافسو نيرحبلا نفادم فصو . ع

 ىسبع قوزرل

 دوعقلاو نيتركبلاوا رهلاو سيلا ةعل . هه

 هاد نس لق نع ر
 قريثلاف ةحبسلا . 5

 ةلجلا بحاصل

 تايفولا ىنل ىلع ةبتيم بدالاىف لئاوا . 57
 ىناسعالا نبال

 ةلهغا بحاصل ”هيوغل داو . م

 . داقتنالاو ةكراشلا باب . ه

 ٠ ن. ع بتاكل برعلا ةغانم عياسلا ددعال لضاف دقن . 1

 ييشودا ديال ناتسدرك رابخانءعئاقو . +

 برعلا ةغل حيصق ىف. بهذلا دئالق باتك . 5م

 ىنامعلا ءاضقلا سوماقن ٠ ثلاثلا ءزلا . 4

 ةهيرشبلا لئالسلاوا مثالا تاقبط . هه

 ءدواجامو قارعلاىف رهشلا عئاقو عيدان
 ىسيع قوزرل قارعاا ماوع تادرفم
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 اناني
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 انافك

 مو

 ه4

 موو

 هم

 مع



0 
: 0 3 

 ء اع 37غ ننث معو

 د ١ ماع م ىأ مدا 0 00 م 6 هس ل

 15 1 395 ١ انفك ١ ةنسلوالاعيب رنعال ةنسلانمر/>ءزجلا

 ذاب ان نيط لالط”ا وأ تازير يعط
 كو, كتشف هن لص تتعب لو "لك 1

 + ”هيلاحلا اهتبرخاو ذاياتزيط اياقب ىف ديه ٠

 ةرضح برعلا ةفلتذفنا يناثلا نيرشت هش رخاوا ومنيف « برعلاةغل »
 اهنعبلكيو تاسيرعلا ملاعم دقفلبل يدنفا يملح ميهاربا بيدالا باشلا

 هقفاري لجر .نرع ثحبو فنا لصو لو ًاقبقداقصو هفصيو هدهاشيام
 « عوبسلا وحن نيبرغلا يف ماقا هنا عم اييلا هدشرب البلد هل دجي مل هلبط ىلا

 ةرطح فيلا ماقم بق سلاجب ناكو كانه هماقم نم ريخالا موبلا ناكألو

 تاسيرعلا ىما يف هضوافبو يدي وسلا كلب يجان مهاربا بيدالا مهشلا
 ضي هاعسم قوفخ ىلع نزحلاو فسالا نم هردص يف اب هفشاكيو
 هقفاريزا هنم بلط انو اهدشنت يتلا ةدلبلا عقوم معا يفا : لاقو بارعالا

 ةريضح سائتلاو ميظعلا حاملالا دعب و هعم باهذلا ميس بعاصتو ىلا

 هعمل صو الوءروكذملا انيتاك قفارو يبارعالا نعذأ ةرملا دعب ةرملا ماقمائاق
 كانه ًالالطا هاراو ٠:تاسيرعلا يم هذه:هل لاق ةبسداقلا نم ليم دعب ىلع
 بتاكلا ةرضح رظنلا منا املو؛تازييريعط ايست بارعالاو : 4 لاق
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 ذابانزيط لالطأوأ تا ازير يعط 5

 ققحت ةبسداقلاو ةفوكلا نع اهدعب ينو صخاوشلاوا سراودلا كلت يف

 : ةيننالا ةلاقما انل بنكك“ريغال ذابانزيط اهنا
 ٠ ةايانزيط عقوم 7١ ٠

 قارع رايد يف ةبلهاجلا برعلا ندم مدقا نم ةريهش ةنيدم ذابانزيط

 اهنييجاجحلا ةداج ىلع قي رطلا ةفاح ىلعةبسداقلاو ةفوكلا نيب يو برعلا
 نادمب ركذي رثااهق بي لو تسمط اهراث ؟ناناظي ناكوليم ةبسداقلا نيب و
 هونظام فالخ ىلع مالا ذاواحلالطا نم يقبدقناكأم ىفعفهليذابيلعنامزلارج

 اذه انموب ىف لالطالا هذه فصو © ٠

 لامش يف « ريغص وبا » ءاضق قيرط نع تازيربعط ىلا انريسم ناك

 "أو « تارتم وابك 4 بارق انعطق نا دعب اهيلع انفرسشاف فجنلا قرش

 0٠و ٠١ نيب اهعافترا حوارتي باورو لولت يه كانه ةمئاتلا صخاوشلا

 وحن ىلا لولثلا دلمتوءدهعلا ةميدق ةبنبا راث ! لواثلا كلت بناوج ىلعو ارتم

 برقيام ىلا مدقتتو «1» داعصملا هما مضوم ىرم ”ىدنبت نيرتم ولبك

 "50 ققروخلا نم
 ءالهجلا ةبلهاجلا رصعيف تدبشدق ةننبا باضحلاو لوانلا كيتاهنيبو

 نع هملثبت تداكى تح ضرالا هب تراغ دق اكح ادتع اهضعب دقع دقو

 8 ”دقو بلصلا قاباطلا هتادعمو فقسلا ءانب رثاالا هنم رهظي الو“ ا

 دهملاةعدق ةيلرا راثآ هيفو ةيسلك هضراوءفجنلا نا ما ةلح سع دعب ىلع داعصملا )١(

 مداقلا نا مسالا اذهب هنيمست ببس ىف ليق دقو مخضلا قاباطلا نم اهلك عشولا ةليلج

 وكلا نكطوملا أب ىتح سوسحم ريغ متاد دومص ىف لازبال فجنلا ىلا ةرادجلا نم

 ٠ همسا اهنمو ءكاته ىلا ىباورلا دمصيف

 همسا نا اكاذه انموب ىلا ”همئاق هاياقبو تبصلا رئاط ةربشلا ديعب ميدق رصق (؟)

 ٠ مويلا اذه ىلا ًافورعم لازبإل
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 نفيا ذاازعط لالطاو' تاز

 الا يقبفر لاق؛ قروبلاب هرهاظ لطويوقلا صحلاب ضءب ىلا هضم
 جرح 3و ةنس لبق يدلاو هلخد دقو روغلا دبعب ابادرس ناك ءانبلا اذه
 ع 0

 دقوا ماو بلس نحأ ةنال الا هنم جرفإ ل وهو«هبلغ ىف تعي داك هنم

 نابعلل ةررد ةببأ سسارذ ؛تووبلا ةذام نيبو يش ةباور نم كمت

 مهيض ةارا ىلا اهواقثو دحاو دعب ًاذحاو اهتراه اوائساو؛بارعالا اهمده دق

 امرأ نم قي لو 2“ اعالق » امنومسل اهيف نونصحتإ ارود اهب اوندبل
 طبحتو ؛ةلوئفم مئاعد ةئرب اهرثكاو فصنو رتم وحن الا ةبنبالا

 ٠ رانمالا ةنالثو نيرتملا نيب حوارتي ناطاسالا

 تناك نغقنالا هذه نا هدادجا نع القن يبارعالا ىلباد يلركذ دقو

 ةيدابلا لا !مفقتف“تاببلاو ءانفالا ةعيسف رود نررق فعن وحن لبق
 رم بارق الوط اندجوف ةبقابلا ةئبالا هذه انحسم دقو اعرج اب اعافتنا
 لبطنسم لكش ىلع آرتم ؟4 ءاهز اهضرعو

 ماخرإ' نم ضوح اهيدب نيب ةروهثم رثب سراودلا هذه يللاهش فو

 الوءابارت ةةولمم رئبلاوء رتم ضرع يف نيرتم ون هلوط غلبتو ليطل_م

 دعب ىلعو«نسحلا قاباطلاب ةيوطم يو فصنو نيرتم ىوس اهقمع نم ىري

 ىري الو ضرالا هلملتبا دق ربق رثبلا هذه يبرغ نم آرتم ه٠ براقيام
 هضرعو فصنو نارتم هلوط دوقعم ءانب كانهوءارتميلذس؟ ١رادقم الا هنم 8 0000 همم ءانن هلا 50 ها جلا

 هدهع ىلا ريشتو هبحاص ىلع انلدت ةبانك هيلع سلو لكشلا يسوق نارتم
 ٠ ضاقنالا هذه ىف مهنماعو موصاخ نيفجالا ىأر ٠

 ايف بعذب لكو لالطالا هذه ةقيقحيف عوبرلا كلت لها فللخا دق
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 ذابانزيط لالطأوأ تازيريمط فين

 : ىسني نا نم افوخو هيلع اصرح هانمم“ام انه نود نحنوءابهذم

 اًماق * نب نرق فصن لبق تناك صخاوشلا هذهنا ينارعالا انليلد لاق

 هذه كيس الا فسني لب مدهي ملومءاوملا يف ادعص هباهذب بحسلا حطاني

 اهران تذخاو بارعالا نيب تدئشا نتفلا نا كلذ و«ةريخالا تاونسلا

 ىتباف هموصخو هئادعا ىلع ىوقي نا مهضعب دارافءببس ىندال بشت

 تاباتك اهضعب ىلع ناكو“ةمضفلا ةمضقلا ةيئبالا هذه نم اهترايح ذذقا امالق

 ناالاءاهّرع قباسوءاهدجم رباد نع نيثحابلا دشرت مرو“ شوقنو«موسرو

 ائيش اوامعل مل اهظفح اونميو اهلا ىلع اهوقبي نا مييلع بحي ناك يذلا

 «لامهالاو لهجلا ةسيرف دهامملاو عناصملا كلت تبهذو ىمالا اذه يف

 ةينبالا هذه دهع ثا:لوقي فجنلا ناكس نم ءابدالا دحا انعمسو

 وحن ليس همايا ىولعت تناك يذلا لوالا « نوجرش » نوقرش ىلا يفنري

 رخا لاقوءايخيرات اليد اذه هلوقل درويال وهو داليملا لبق ؟١٠8 يس

 ًاضيالوقلا اذهو ةيبر رمح ةلود كولم دحا وه رايدلا هذه رمع يذلا نا

 ترك ذو؛سدحلاو مجرلا بابنم نيلوقلا الكوءهيلع لومي دنس ىلع موقيال

يف فللخا دقو «ةرذانملا كولم دحا وه روصقلا هذه يفاب نا ةعاج
 همسا 

 سوباق يبا لبق شاع يدل رصنلملا تالا روعالا ناهنلا هنا لئاق نمف

 داومنا نوري مف ءانبلا داوم ىلع نودنتسي اذه موق يف مثوه ةنس يتئاع

 تراك كلذ تبث اذاف تازيريعط ةينبا داوم هبشت ريدسلاو قئروخلاءانب

 وه لب مزلا انه ديدي خيرانلا ثرال روعالا نامنلا وه يقيقحلا ينابلا

 ٠ ركذي نا نم رهشا
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 ما ذابانزيط لالطأوأ تازيريمط

 اهلك يبف ءارالا هذه عسيمج نم ًاذحاو ايأر بوصلسنال اننا ىلع

 ءاني ,يىرم هنا اندنع ىقيقحلا يارلاوءريغال تايافنلا نيب ىتلتناب ةريدج

 ام داليملا ”؟مو+؟5 ةنس نيب فانك الاوذ روباس هلتق يذلا نزيضلا

 ٠ هنطوم يف هركذنس
 امهناف داوصو ذاباتزيطوتازيريمط نيمسالا ةدحو ٠

 هيسألا مسالا اما :روبشملا ىدقلا اذه اهمساب ذابانزيط مويلا فرعتال

 فيحصت الا ةظفللا هذه امو ؛ تازيريمط وهف ةنسلالا ىلع رودي
 بيكرتلاونزولا ةليخدلا ةظفللا اولقثتسا ماوعلا ترا كلذو ذابانزيط

 كلذو“مميمج اهمهفيواهظفح ميلع لبسي و وص اهنمبرقث ةلكب اهولدباو
 ةزورعللاوا مثدنع ةزورعطلاوةزورعط رغصم ةزيريعط عمج تازيريعط نا

 « ”١ قارعلا لها ناسلب ءاثقلا مهو يزوعرتلا فيحصت ةزوعرتلاوا
 0مسممسان»# ةممجمس# ساب ةيوسرفلاب فورعملا
 م

 اهءائقب ةروبشم نارحب ةدلب ىو زوع عر ىلا هبن مسالا اذهب ءاثقلا ىحس )١(

 "هيرق زوع عمت . سورعلا جان ىف لاق٠ ءائقلا رزب نويقارملا بلمياهسمو . اهءابدوا
 (مآزلا ديدشتو واولا ف ذحي) ىرع رت بابملا ىفوءًافيفخم' ىزوعرت اهيل "هبسنلاو نارحب
 نارحي ةدوبعم ”هيرق.ءازو "هنكاس واولاو ناتلمهم نانبعلا :زوع عرت:توقاي لاقو
 ناكو.بكاوكلا ءامسا ىلع لكايهلا نونبي اوناكو لكيه اهب مهل ناك"هئباصلا ءاني نم
 ةيهزلا باي: "هئباصلا ”هقلب زوع عر ىنمو.ةرهزلا مساب ”هيرقلا هذهب ىذلا لكيجلا
 ًايذع اهب هتوعرزي تقلا نم اعون اهيلا نوبي وءزوعرت اهينومسي انماياىف نارح لهاو
 ىلع ”هقولأم ”هملكب اهانمم نولهجي ىتلا هحيصفلا "هظفللا ماوملا فحصتام ًاريثكو ها
 سودوخوطسايف سودق هطساو حزق سوق ىف حد) سوق مهلوقك اهنومهفيمبتسلا
 دج يدق هجولا اذه ىلع افلالا ىف ”هماملا فرصتو.كلذ ريغىلا نيراطملا دنع تابنل
 ريفت اذا: لجرلا رفمت ًاقباس برعلا ماوع تلات دفف.مجاءالا دنع ناو برعلا دنع نا
 نوفرميالوةرفملا لوقرعي اوناك اممهناكل ٠ ةلمهملا نيملابر مك وه اماو:بضغلا دنعههجو
 هلصا مهلهجل حيصفلالاممتسا اوشاحتو ظافلالا نم هانمم نوفرمي امم مهظفل ابرق ةرامملا
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 ىديودلا ديف

 مهرييكو مهريغص هفرعي ةيدابلا بارعا دنع روبشم مسا تازيريعطو

 يتلا لفاوقلا باعصا اضيا لقف تكش ناو فهنا لع اماو؛ميبئاشو مهباش

 «سيفما*مسأب اهفصو راما لواثلا هزهنودلرمناه فجلاو ةراعجلانيب ددرتت

 كلت ىلعا في نال كلذو « شوبرطلا تاذ يا «« شوبراعلا ما» وأ

 رظانأ' مهوت جراخلا ةصصح ةرئاد ةروصب متاف بارت هالعا يف الت يباورلا
 6 مل

 ريعط نع فجل ءانبا ضعب تأأس ناو؛سيفوا شوب رط أبنا اهيلا

 مسالا اذهنواهحي مهنال لإ وسلا اذهه نم اًنيث نوموفي الف ايعقوم نعو

 ىلع داعي نا بجيف ؛ بارعالا نع لوقلا كلذكو رخ؟ اهسا هل نوفرعيو
 انقفولام اذه همم هفل | دقام امنم فرعي اهلك تافدارملا بطاخلا عامسا

 ةلاقو ةلاقما هذه مفشن فوسو مملع لع يذ لك ق وف كبرو هيلع فوفوأل
 يح مهاربا ٠ ةيدقلا ذابانزيض يف ىرخا

 هيو عم

 يديوسلا دبعس دمعتخيشلا دوعسلا وبا : 8

 1م (ةدعتلال ”1مطختستسما يتلا بسك ةءارت
 هلا هذخاو هتدالو 5 ١

 ثيدحلايف اماما نكيدي وسلا هللا دبعنب دبعسدممت دوعسلا وبا وه

 نولوقيمهناف جترفالا اماو.حبصفلا ليذ بحاص هركذ دقو هدنع ريك اذه لثمو؛ءانممو

 11 هسدطاو !اههيبتلاع لع ة[كسحب ذآ كتم هحتاصخ نن' مس 1!" عمربن ئالثم

 لثم !10ل110 نلم ةدلب نم آصواتلا] همساو الجو نا وه "هياكملا لصا اماو

 لبقدل عقرو عزف هخليا فايسلاوا دالجلا هءاجاءافةياورىف سوالب سيدقلا صخش '

 ىلع اهقولأم ىرخا ظافلا نم اهلونرقيو ظافلالا ماوعلا فرحي فيك رظناف ٠ سمي نا

 دنع ةزرمطلاو ةزرمط ريفصت ةزيريمط مج تازيريمط نا ليقو٠ مومابفاو ممامسا

 تازريمط لالو ٠ ءاي_شالا نم هسار قدو هلفسا مخشام لك ىو ةهموصلا
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 انفي ىديودلا ديعسدمم خبشلا دوعسلا ونا

 -مولاأكلا ةنس دادغبيف دلو احوذص احم ةريرسلا رهاط ةريسلا نسح

 نعويثراحلا يملا رداقلادبع خيشلا نعو هدلاو نع معلا ذخاو م 4
 دمحم خيشلا ضيفلا وبا ةمالعلا هزاجا دقو مهريغو يراصنالا يلع خشلا

 شوماقلا حراش رصم ليزن يديبزلا يطساولا ينيسحلا دمحم نب ىضترملا
 دعاقملاهبانك ةياور اهيفهلز اجاةزاجاب م١178 ه 115 ةنسيف ءايحالاو

 دبعخيشلا ربكألا هيخال اهف زاجا كلذكو ةيدنبشقنلا دهاشلايف ةيدنملا
 يدنفا ليلخ دمحم لضفلا يلا ديسللو هطابساو هدافحاو هدالواو نمحرلا

 يتلا ةزاجالا يف زيجما لاقو ٠ ٠ .«رردلا كلس باتك» بحاص يدارلا
 ٠ «يدنفا دعس ريحه ةمالعلا ٠٠0 : هصخام مجرتملا قحيف اهددصب نحن

 هدئاوم فونصب انملماو هدئاوفب انرمغدقو رصم ترجم راد يف هب تعمججا
 هبلع ضرعوا هنم هانبقلت ام لكيف هب انعفتناف ٠ ٠ «بيرغ نرف لكن م
 نم هررقب ناك ام يف هنم تمم دقف ةيوبنلا راث آلا بلك نم انرضحب
 هنال هنع انا هتذخا دقف كلذ يف هلين ىلع انم لك ناك ناو ءايشأا هدئاوف

 روبش يف كلذ لك ٠ ٠مهنامز كردن مل نم لبنلا هخويشنع كلذ ينتلملا

 ةركاذملا هعم تددج هب عامتجالاب تفرشتو ًايناث رصم درو الو 14ةنس

 سوماقلا جرشك يقافلاوم رئاس هل تزجا هيقو ٠ ٠ ١نرونفلا عاونا يف
 هيلع فقاولا هب قثيلف ريقحو ليلجو ريغصو ريبك نم اهريغو ءايحالاو

 ثلاث نينثالا موي رهظ ًالجاع كلذ بتكو٠ ٠ :بدالاو عملا لها نم
 ٠ يديزلا طخ نع القن ىبتنا مالخ1- «ه 1١١4 ةلس مرحم

 هلو ديلتللا ماكحاتافل ملا نم هلو «هراعشا نم فرطو هتافاثوم : »
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 ىديوسلا ديمسدمت خيشلا دوعسلاونا 2 مجم

 : هلوق هرعش نمن قئاف رثثو قئار رعشو ةرثك تازاجا
 لس يف كامظ عم كئرادب لازال * مس يذب يل يدوع خركلا ةليلاي

 من نمو ليخ نم لاملا تارك * تعجر ذا كيفرشبةميوسيدفا

 لظ نم كيفام تمعف اهسلا ىلا * تمس سومّتلا كيضارا يف ةليلاي

 مقسلا ىوجلا ثينأت ركذم نم يب * امركذا ييركذ كاركذ تلعج
 مدملاكه يف يئاقبف اقبلا فنا * يف دمحا دوعلا ناو يدوعت منا

 ميدلا نم لاطه كدا ىتس + ىمح تاذ دادغب ىمحب ةليلاي

 يف اهلحترا تايبا باوج يو رردلا كلس بحاص هركذام هرعش نمو

 نامثعهمسا بلح داجتا دحا سلجتيف يبلحلا يفسويلا هملادبع خيشلا هحدم

 : مجرتملا لاق ه 1١1856 ةنس كلذو

 ءابهشلا ناحل يتيئور كيس *# ةداعس تلن ثيح ديعس ينا
 ءاهب ليج اهرظانل اًنسح + توح دقلف اهلهابو اب مركأ
 يفارلا رونو اينألا ةج يه * اللوق الا هيبشتلا نع تلج

 ءانسح ةنيدب صدت نع * يقرفس لدب ثيح دما هللا
 يئانم تغلب ذا دعسا ترص دق * يفسويلا ماخغابو ديعسلا انف

 ءالأللا للك هرثن في * رهوج نم هرعش يف ةرد نم

 ءآلآلا باهت هسولجب * ذمناؤع يديس سلجل اركش
 ءاعنلا بئاع هيلع ترد * هاو هبربو هن مركحا

 روكذملا يف سويلا نيبو هنبي ترج ضيا اهريغ ةب رمش تارواحت هلو
 رردلا كلس هبانك نم 114-١١9 ص ثلاثلا ءزجلا يف يدارملا اهركذ
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 ميو تاناويألا دنع نيزتلاو هوشنلا

 خيشلا ةربقم فيس نفدو م8١18 - , 155 ةنس دادغب يف يفوت دقو

 المو ىلع الماو نيسح الملا مهو دالوا ةمب را بقعا دقو يخركلا فورعم
 يلبجدلا تاك - دمسا اللاو هللا دبع

 -_. ب يووم سس

 تاناوبلا دنع نيزتلاو هوشتلا
 3هموسعم ها 0ئمممسع هطعت 1م قمتسحس

 ًقباس انب سمام ىلع هرواجيام نيبو يجلا نيبدوجوملا بيرغلا قافولا سيل
 بهربو رصبلا نع ىراوليل هيز ركتتو ناويحلا لدبت رحب نم ةرطق الا
 سبليو فرخزتيو نيزتي هنانوهوءرخآ ىما كانه ليءهتاجيب رفظيو هودع
 يهو«٠» ةرفعلملا كلذل الاثم ذخ لالا ىضاقمبجوبب اهسوبل ةلاحلكل
 لدستو ةماقلاو بارتلاب غرمتت انافم(م600:0)ةيسنرفلب ةامسملا ةبيودلا
 اهلئقئانالا ةلئاه ء التر اهنا هيلا رظانلا نظي ىتح انرد ًباقن اههجو ىلع
 ناطرسسلا وذحلا اذه وذحيو ٠برطضملا اهريسو اهتانكسو اهتاكرح لكب
 ًاصوصخ اللا كلمس ىلع هرثا يفخي نا دازا اذا هناف :رحجلا ءاليترب فورعملا
 هلفدص ىلع (ةاون «؟» ىقوفلا لوصا سرفي ًامومع ةمهنلا كامسالاو
 ةشفانلاةزجلاك اديوراديور حبصت ىتح لوصالا كلت ومنت نا متعت الو
 ٠ تابنلا كلذ لثمب ةاطغملا روضصلاب طللخي نا .ذئئيح هلىنستيف

 لمبتلاو ريغنلا ةبلح يف قبسلا تابصق زوحت يتلا تاناويحلا نيبو
 اك اييلع مسالا اذه انقلطا دقو بازتلاب رفشن ىلا ةبيودلا هذه مما ةرفعتملا (1)

 بيرعتلا باب نم هنا نع الضف اذه هلمع مساب ”ىبعلا ةيمست باب نم جر فالا هقلطا
 طلغوهو راطيبلانباىف سقوتلا ةروصب تدرو سقوفلا(؟) «برملاة فل) ٠ ىونهملا
 (برملا ةغا ) فاقلابالءافلاب ادانعمو سقوفاييف ىعولصالا ةيناثوب ةملكلا نال
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 تاناويحلا دنع نزلاو هوشتلا 3-7

 يسقوفلاسديرقلاو نايرالاو مهندهمه»هاهدم يسقوفلا كمسلا ركشللاو

 كلذو سقوفلاب فورعملا يرمبلا الكلا نيناشيمي امهاف نموا مملونم

 ًادحاو نيش تابنلاو اهايصغل ىنحاهب ريغك هىشدنم قصلل ف هب ناكككمت اهنا

 فرعي نزا هيلع رسعي كامسالا هذه نم ةدعاو هديب ناسنالا ذخا اذاو

 ًاقيندمج حبصا دقو ال فيك ناويحلا يبلني نياو سقوفلا 'ىدلبي نبا

 ٠ قاروالا ياحت ةليوط دئاوز هيفو [رماض
 ًاعافد لدبنلاو ركتللا لواحت يتلا تاناويملا هذه هركن نا انل قحيال

 ضرغ ىلا يمرتذاءاهريغيف لمعلا اذهلثم ةبور انوئوست نكلوكاهسفن نع
 اهتغابتو اهتدي رط ىلع ميعلل الا كلذ لمفتال اهنانوهوااهرتست دنع توق

 ةليسو عادخلاو ركملا ذختت اذهلو .اهتلاك ىتح ىدرلا ساكذئنيح اهعرتف

 « اهتزيرغ داسف هنم فشتسي ال ءآدرب لمزتلف(ةثبسلا اهبر آم ىلا غولبلل
 اذا اهمهادي اقراط ىشخت الو تاووخلا سوساجلاك اهئادعا نيب باسنتف

 ناكو (:01ه«هل1© درولا ةباب'ذ ليبقلا اذه نمو ءاهموصخ نيب تراص

 وهوعيقصلا اهلكشو اهتروصب هبشت اهناف «ايالخلا بعر» ىمسأ نا ردجالا

 وا ««دقم6: روبنزلا هبشتوا «هلهد» ةيجضنرفالاب هم<ا ريانزلا نم عون

 ناكولو ةسلخ لخنلا ايالخو رييانزلا نكاسم لخدلف «ادهدت10د» نامرسلا

 ةيخار كانه ضيئف ٠هجرخمو هلخدم ظفخ دقو بابلا ىلع اًماق اهرفخ

 اهضيب نم جرخمي نا ”ىلطي ال نكل اهرسسن كلتهنا نم اهيلع فوخال لابلا

 توللا يقاتف حالسلا ةكأش ةرارج ركاسع اهناكص .ماعدلا نم فئاوط

 ٠ اهيلاوح

600091 



 مع تاناورطلا دنع نزئااو هوشنلا

 ةعاجشلا ىعدي نأبجلا : ”؟

 ةيذاوملا ريغ تاناويحلا ينا ساشخلا ضعب ابلاغ قوسي ةايملا بح نا

 سرد نمو 'ررضلاو -ىذالا ةريدكلا تاناويحلا قالخاو ةئيه ديلقت ىلا
 بناج ىلع اهتزيرغ نا عم «ةعامخشلا تاراماب اهرهاظت نم بهمن ؛اهقالخا

 كلذ نم« ةعيبطلا يف ايموي دبشملا اذه ىريو ٠نيجلاو فعضلا نم ميظع
 يبف ٠ («:ةدامل6 !«0000)ةيجنرفالاب و «1» ةيسسجلا ءابزلاب ةفورعملا ةبيودلا
 اهرصخ ةفاحنل اهريغب رظانلا ىلع اهرما سبلليو ةلئاه ةرظن لوال ثبت
 كيذاوتال اهناف اهيلع تضبق اذاف اهتاقلح ةرعسلو ةرقش برشملا اهببز نولو
 (همهنو ءفامص) ةيجضرفالاب ةايسملا ةلحتلاةشارفلا تاناويحلا هذه سانجا نمو

 كردو ٠ناريزح رهش يف«روحلا راجحنا ىلع ةداع دجوت يبف :مث30:2:6 وأ
 ءارفص طوطخب ططخم اهمحج ناف؛ذوم ريك روبنز اها ايحو حب اهري
 ٠ عيقصلاو لحتا رض رضنال اهنكل؛نوللا ةيساحن امتحنجاو:ةيبهذ

 نماهنم ةماسلا زب الف تايملا ضعب رهاوظب ناسنالا عدخبام ريكو

 فرعي ناكولو ىبفالاو ثفحلا نيب قرفي نا هيلع بعصي و ةماسلا ريغ
 فرع دقو .ءاهدلا نم مظع بناج ىلع منال اهب زانت ينلا رهاوظلا ضهإ

 ءاكح اونوك »زيزعلا ليزغلا غيس حيسملا ديسلا لاقف نومدقالا كلذ
 تايحلاك «٠

 انفلطا دقو ٠ معانلا رعشلاو بغزلا ىا ببزلا وذ وهو بز'الا ثنؤم ءابزلا )١(
 ٠ ابتكرح نوكس دنع نادعابتم ناحانج اهل ىلا ىعو ةبيودلا هذه ىلع مسالا اذه
 وط بتذ اهصيماعدلو ٠ معانأ بغز ايمسج ىتغيو
 ( برملا ةفا ) ٠ ناردفلاو تاءقتسملاو عيبااوبلا ةأنعو ضيحارملا ىف نوكت ىمو

 اهتافنتم ىف تابدن اهيلع قيقد لب
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 تاناوبحلا دنع نيتلاو هوغتلا اندذي

 راد يف سردي ناكو نيماعملا 3 رهاوظلا كاتب اوعدخ نيذلا نمو

 ةريغص .ةيح ىلع موي تاذ ضبف هناف تافاحزلا قالخا سيرابب فحتا

 ثبحلا ىعنميف ةماس ىفا اهدجوذإإ هنظ ء اس نكلو ةيذاوم ريغ اهنا اًناظ

 الا هزكتت مول هيدرت تداكو

 رطخلا وندب ترعش ىتم عونلا اذه نم ةيذاوملا ريغ تاناويحلا نا

 برعلا فرع دقو :رابدالا يلويف اهودع عسل ديرت امناب رهاظتتو بصلنت

 ةميظع ةيح يثو ثافحلا فيرعت يف ةيوفللا مهلك يف هركذ دروو كلذ

 دوسعلاو دب رعلا نم لكنع ةغللا هقف بانك يف ءاج دقو يذاوت الو نت

 ام ليصفت ناويحلا باتك يف ظحاجلا ركذ دقو ٠ يذئوت الو قنت ةيح هنا

 ٠ ملحم يف عجاريلف تايملا نم عاونالا هذه هلمفت
 داروالا لاكشاب لكشتن تابيودلا : *

 ةروطخلاو ناشل'نء ىلوالا ةلزنملاةرشحلل هيفاديدج اًناع ن آلا ناخدنل

 ناكام انئاك داما وا ءايحالاب هيشننذا ةرملا هذه لواحتال انه ءايحالا نإ

 ةروص ذخأت ليءاذهقيوف اني 1 اماهسفن نع بذلل اديعبوا بيرق اهشت

 ٠ دي زتسمل ديرثم هءارو سيل ناقلالا دح الاب كح اذا اهضعب

 ةرهزلاف ٠ توقلا في ضعبل اهضعب ةلفاكتم تاتابنلاو تابيودلا نا

 اهعيتلتب ةرهزلا ديفت ةبابذلاو .اهل تك اهذفتت اهنوكب و اهقاحرب ةبابذلا ديفت

 دارا اذاو :حاقللا نم اهتحضجاب وا اهلجراب قلعي امو قرذلا نم اهنم جرخي اب

 بهذي لب امنع شيلفتلاو ثعبلا قاشم مشجتبال هنافةبي ودلاب رفظينا رئاطلا

 يفلختهنم وجنت نا تدارا اذاف هتدي رط ىلع وطسي كانهو تاتابنلا ىلا اوت
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 0 تاناويحلا دنع نيزتااو هوثتلا

 ةرات لئامتف هيلع طقسن يذلا تابنلاب هبشتلا يف غلابت اهارن اذهلو ركتنتو

 ٠ ةرث ىرخاوانصغ ةرمو ةقرو اروطو ا

 »1١« سورعلا ةباوقلملاوا ةخسغملاب ةايسملا ةشارفلا زيمبال رئاطلاف

 ىلع طحتو قسشلا يف رهظت ةريبك ةشارف يم يتلا « اذ طك كم دعنا: »

 متقا امل نا ذا نايملل اهنشكيأم اهيف سيلو اكارح يدبتال ةنكاس روحلا
 وا ةريشقلا نم ةلصفنم ةعطقك اهلعجت دقعو طوطخو عقب اهيفو رمسا وا

 «؟» كئاشلا بدخجلا ةامسملا ةبيودلا نع لوقن كلذكو ةبوقلم ةرشقك

 اهبسحي فناصغالا نم نصغ ىلع تطقس اذا ىتلا عساهم 6ماصعاسع

 ٠ "الا سيل كوش ةعطق اهلا رظانلا

 نالاو ردنسلاو فاصفصلا ناديد لثم ناديدلا نم اددع نا

 ضعبي راجشالاب ةفبشتم ًالاوط تاعاس ىقبت انيكلا ةرجحشو نوفزيزلاو
 موقيال يذلا مالا دومجلامتا ادماج ادنمم ارشننم هنميقبام ىخرتو اهمسج

 ايىسج ةرمس ناصغالاب اهطالئخا ىلع اهدعاسي امو اننامز ةربابج رهشا هب
 ٠ هبف دقعلا راشتناو

 روبظنال ةيبودلا هذهو ٠قسفلايف لخد اذا 2 نالف قفا نما ةقتعم ةقسفملا )١(
 (ةروسكملا واولاديدشتب ) ةبوقتملاب ًاضياىمستو ٠ ابسسا كلذ نمو ٠ قسفلا دنع الا
 ىا عضاو. هسار نم بوق نم ةقتشمىمو رشفتم اهربظ نأك ىري اهيلا رظانلا نال
 (برملاةغا) ةظفللا هذه عضورف اهباحصا انيراج اذلو ململاةفلب اهمسا كلذ نمو رشق

 .ريصارصلا ةليصف نم . اهنيباشتملا هحنجالا ”هيفصنلا ةبنر نم ةبيود بدخجلا (؟)

 وذ اهردص مدقمو . ناريصق ناظوالا اهالصفمو . "هيلا فافك تحت نازرفم اهانرق
 اهمتاوقو ٠ مسجلا فرط ىل> دن داكيو متدنمو زوربلا لك زرابو قرولاك تافبط
 رخالا 3 ةايوط ”هيبج اباو اهفراشم ىف ”هننسم ”هيفلحلاو ”هقروم ”هيمامالا
 ةهييقب نم ريدكب ىلعا وهو قرولاك تاقبط وذ اهردصو . سارلا نع ةلوصفم اهناك
 ( برمعلا اهفل ) ٠ اهسدج
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 تاناويحلا دنع نيزللاو هوشتلا 34

 « ٠١ ةبلاجلا تارشحلا ىهست ةبيرغلا تابيودلا نم رخآ عون كانهو

 هبلع رقثست يذلا كوشلا نم لوصفم زبك الا نييتال اناف «راندم»«#»
 كاوشاهيف بيضقلاكيشابنم روظيامةياغو لجراالو ةحنجااهنم ىريالو

 لوحتت «مانرتالنهفسنالهم»ءادو»ةسبابلا ةقرولاب ةفورعملا ةبيودلا عزل

 اهكردا اذا ىتح ابنم اهزيبت نكيال هنا ثبت ةسباب .ةقرو ىلا ل وما مام

 لمعلا متال يمهو ةيقبةحلا ةقرولا ضرقل اجمابشم ةحنجا ضرقن عوجلا

 ٠ اينابقوا رئازج ةببودلا هذه نطومو
 يو « طجلانمد » ةملك ىجست تابيودلا نم عون ايزيلامودنملايفواذه

 قرزاو يجتراثنولب نولتت تفص اذا اهارت رظنملاةلبجج ةريبك ةشارف ةئيه
 ضاعت اهناك راصبالا نع ببغت كوشلا ىلع تطحو للملا اهكردا اذاو

 الو ةلاحلا كلت نم ةشهدلا ناسنالا تغابنف ءافخالا عبق سلت وا رحبلا

 الفقي نطوم يا يف الو ةبهازلا ةشارفلا كلت رابخا سسجتب نيا يردي

 لوبذلااهارتعا ةقرو ةروص ذخات كوشلا ىلع اهطوقس دنع اهنا ذا#رثا ىلع

 تارسشملا اهلمتأ يتلا بوقثلاكن ابقث اهيف رهظيو كاوشالاب قلمتنو

 * فزاروالا يف

 ليثقيف نافتت اهلمج ذا عيدبلا قلخلا اذه ةعيبطلا قلخ نم ناسف

 نيتروص ةفللخم داوم نم ذخنتت اهناف عضولا ةمكح نم اهيفام رهظلل اهتاذ
 امي سس بسسس بي سس
 تارسشلانم سنج ىف ملعلا "هفل ىف اممسا كلذكو لابخلا وا رصحلا (1)

 تايفيطلاوا تايلامخلا ةليبق ما ىهو ضكاورلا ةلبصف نم "هحنجالا ”هميقتلا * هبل نم

 ولا ةريثك تايلايخلاو اهسمسج نم لوطا ”هيرعش اهنورقو ةليوط اهتسنجا

 ٠ اهرواجت ىتا! تانئاكلل ”هبيرغ ةاكاحم تاذ ىو هيقرمتلا دئرللا دالبو ”هيبونجلا
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 معو تاناويحلا دنع نيتلاو هوشتلا

 ةظفاحالا كلذنم اهضرغ امو ةبح ديق اهتخا نع اهادحا زيمتثال نيللثامتم
 ٠ ةريغص ةرشح

 دنع قافتاوا ضرع ةلك ظفلن نا انل زوجي هذه ةلاملاو ىرت له ايف
 كلت بئاجملا هذهلك قوف ةبملالا ةيانعلا روظت الا#يئارغلا هذهةدهاشم

 سيلا !تادوجوملا رغصا ظفحو تانئاكلا رقحا ةحلصم ىعرت يتلا ةيانعلا

 : مركلا هلبجنا فيس حيسملا ديسلا اهنع لاق يتلا ةيملالا ةيانملا يم هذه

 موباوءارهالا يف نزذت الو دصحت الو عرزتال امنافءامسلا روبطىلا اورظنا

 الو بعتت ال امنا ومتت فيك لقحلا قيانز اوربئعاو ٠٠ ٠ ١امتوقي يوامسلا

 ىتم » اهنم ةدحاوك سبلب مل هدج لكيف نايس نا كسل لوقا اناو لزفت
 ةمنغ هللا قزر فسوي ويووجدلت

 «هيهاولا ”هنهاولا مءازملا هذهب من اننال ال ةلاقملا هذه انجردا اننا (برعلا :هفا)

 رشا دقوءاهريغ ىف فورءموه ام رايدلا هذه ىف فورءءلوحتلا بهذم نا نيبنأ لإ
 اهريغو بتكلاو لئاسرلاو تالجلاو دئارجلا نم رصمو ماشلا رايد عباطم هتزربا اهب
 ران ىلع هريص هلقل رفالا رايد ىف مويلا ىعادتب بهذملا اذه نا ىلع٠تاعوبطملا نم

 هركح فرميال نم دنه فيزلا مهردلا جوريام ردقب الا مهدنع جرب مقا
 ٠ ناحتمالا ران ىلع هضرعي ملو كحلاب هك موا“

 لكى عرذتتف اهيهاوظب "هعيبطلا دلقت تانابتلاو تاناويلا نا ىا ىارلا اذه نا
 مما قئاقح نمالءمهولاو لايخلا بيعالا نم وه اهئادعا هيذا وا رمش اهيفكي ا, نطوم
 ابنومايواهل نودءقيو ”هيرظالاهذهل نوموقي لوحتلا بهذم باحانا من - ٠ ةررفملا
 داقتلا بامصا تايلالا ءاملعلا نكل 211:16( تدع ”هعيبطلا ةاكام » مهحالطصا ىف
 بااراذا الثم انملسنا اننال٠ روصتلا, ,هوتلا اذه بذكاوتبنأ :هماتلا ةربخلاو قداصلا

 ال ىكل جلتلا نول اهتيباشمل رعشلا ءاضيب دولي ىستكتت جولتااب ةا
 اذه روصت نم لوا نظي لهذ“الئم دمر اهنول ناكول فالؤم جلثلا نم دئاصلا اهزيمع
 تاناوملاضءب ىنذلا ىرخا هدحو دايصلالا ركتفلا
 رشا فيك الاو؛تانابتلاو

1 

 اوعدا.ه سياواةبنارالا لنغ

 مويلا اهل روصتلا

 ىزيي .اسمتادلاك ضعب
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 تاناوبحلا دنع نيزئلاو هوشتلا فنا

 اهرواجام ىزب ايزثت ,تانئاك ةرسشع دجو ناو ٠ اهايا امنأك احمب ايبرلجتال ىعو ”هميبطلا
 ىلاكرظن دم نا كةذ ىلع اللد كيسحو ٠ةروصو الكشو نول اهفلاخم تاثم كانه ناف
 «لاقملا اذه بذك ىرتل ةيحاض ىلاوا ءآ رمح

 نا روصتتفا الاو لوالا لئاقلا لايخ مكحت درحب وه ىارلا اذه ىف ليق ام نا مث
 يذلا مهولا ايف مهوتنو « ايبلا نمت ظننا اي اهتبرف ىلا رظنت تاقوللا هذه ءادعا
 ساوحو نعاشم ىلإ ال ىعاوشو تاجاح تابتلإو ناوبحلا ىلا بسلا 5 اهيف همهوتلا

 اذه !ب هللا كتدشانف ؛ انتروص نع ةفلتمم ةروصب اهلا الا انكم سانا اهناك ةيرمشب
 اهرظني ىتلا نيعلاب بنارالا كلت ىلا رظنن اهباثذو اهيلامثوةدرابلا دالبلا بالك نا له
 ركتتلا اذه نا ًاذا ىهاظلاف٠ تضرقناو تتامو تعاجل كلذك ناك ولف ٠ ركفملا اذه اهب

 نا نع الضف اذه .اهتديرط ةدراطم نع اهدصي الو .اهنديمم بلط نع اهعدربال
 اهتنعا ىف ىرجمو رومالا هذه لك ليختال ةيليفطلا ضارمالا مياارجو ايندلا ءايحالا
 ٠ اهبذكوا تاليختلا هذه ةمص ىلا تفتلت نا نودي

 تانابنلا ىف ميتسنوليختملا ءالؤه ى. ناوبحلا نع اهان'ركذ ىتلا ةنسلا هذه ىلعو
 هاضءلاك راجشالا نم ةفئاط ىف ءالسلاو كاوشالا ضءيدوجو نا ىلااوبهذ مهناف ٠ ًاضيا
 ءاهايا تاناويحلا لكا نم ابئباقول وه ةنمصرقلاو داتقلاو جفرملاو لسالاو منرلاو
 ىلا راجشالا كلت ناصغا ةيلاملا ناصغالا اذاءلف كلذك مالا ناك ناف!هّللا ناحب اي

 اهفلتمتى لا تانابنلا عاونأ رئاسل ءالستبنيال اذالو ٠ ءالس نودي تبنتال باودلا اهلانمال

 الو ناسناب سيل تابنلا نا حضتي مث نف ٠ ضرقنن الو ديبنال تح اهاعرتوا ةيشاملا

 ٠ ءايام ىلع رومالاب فرصتي نا هنكميال ذا ناسنالاك
 ليز ءاملا هيف رثكي ىذلا وجلازا اوتبنا دق ةبرجتلاو ةريخلا لها نم نيثحابلا نا

 ىف ةيفاك ةبوطر ال وا ةئاملا هيف له ىذلا وجلاو اقاروا اهليحمو كاوشالاو ءاللا

 نيوكتل ًابةسوبيلانوكتهيلعو ٠ ءال- راجشالاقاروا ليحتوا كاوشالا كلن تبن هضرا
 مما ”هئئاسلا”همواقل اذا اهءوشنف الا سيل ءاللاوكاوشالا أهنتهذهنمو "هيفيللاةجنالا
 لك أت لاجلا ىرن انناف٠ كاوشالا كلت همئالا فام "هقيقح لهو اذه ٠ ل ”هقيقحالا ثبع
 "كلاش ريغ "هتبنا اهبتامي دجو اذا لب ءاهئرمتستو اهييطتستو كاوشالا عاوناو لوقاعلا

 اذه ٠ ضارتعالا اذه ىلع لوحتلا بهذم بامحا باوج اف٠هذه ىلع كلت لضف' اهناف

 اهدحو فلتتف ةرزيلاوا ”هبحلا لك انو ةرهزلا بلق ىلا ذفنت دودلا عاونا نا نع الضف

 نوكي نا ىسع اف٠قرولا اهلا دنع ”هبادلا هفلتن الام اهروزبو راجشالا بوبح نم

 اهمنمب ءاللا لهف ٠ ةدودلا كلت هب عراقتل ةرجشلا كلت هدمت ىذلا حالسلا كلذ

 ء؟ ثيعلا نع

 لايذالاونادرالاو ماك الاةمساوةراحلا دالبلا لها بايثىأر الجر بهذملا اذه باحاهبثي
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 ممبمب الدقم ًافسو نيرحبلا نئادم فصو

 ثبثو قيضلاو ةمسلانيب ةطسوتم ةلدتعملا دالبلا لها باي دهاش مث لفاسالا ةجرفنم
 ٠ ءآوبلا اهذفني ال ىلا ةقيضلا بابثلا الا نوسبلي ال ةدرابلا دالبلا لها نا
 اف « ءآوملاىلا جاتحي ةراحلا داللا ىف هسبال نا ىار بوثلا نا : هغأ ىف
 ىأر مث« الدق قاضف ةلدتملا دالبلا ىف روكذملا ردقلاب كلذ ىلا جاتحي ال هبحاص نا
 هبيحاص ب صيال قح عمجو قاضف ةضافضف بايث هيلع ناك اذا لجرلا سرق. دربلا نا
 ٠ اهيفدجو ىتلا ةئيبلا ةلاحل امئاد هتلاح قباط ذابوتلا ءاكذ نيبث اذه ىلعو ٠ دربلا

 ناك اما نيبمتلا اذه لدتسملا سكع ولفأ ؟ لالدتسالا اذه مقس ىريال نمو:انلق
 كات ىلع همطق ةبسانم ىأر ىذلا وه بوثلا بحاص سيلفأ ٠ باوصلا ىلا برقا
 لقاملا لمأ تلف ؟ وجلا ةلاح فالتخا تايضتقم ىلع اهل ًاقيبطت "هفاتلا ثالثلا روصلا
 ٠ هلوق ىف فصنيلو

 تاس فوؤصح بج

 ”الصفم ًافصو نيرحبلا قادم فصو
 طوويتمغأمس لع 1 21 نيممواع لع ظدطععتم.

 نم هينبم ىرخالا قوق ةدحاولا نيت ريك نيتف ىغ ىلع لمتشا نفدم لك
 ءارحصف عقاولا «ناخدلا لج نم» تءطفدق اهنا دمديالو همخض رخيص طق

 ”هيلق ىلع نيل ةعيسسم رباممو فرغ اهبلاوج ىلع ًاضيا اهيأ دجويو ةديعب
 رئاس نإ نا لبق تيئيدق فرغلا نا رهظيو مئامدوا دوقع دجوي الو ناقثالا
 نم ”هفوسرم تاقبط هلو صصخم مك ءانبلا اذهو . ءانبلا نم اهب طيحبام
 دو يهدلا ةمواقمل تميقادق نفادملا هذه نآاكو ةراجحلا راغصو بارتلا
 ىلع دئرود دئاسقلا رثع دقو ًاعارذ نيسمح وحن لالتلاريكا ساسا طبحف هنافا
 ضقختم ”همجملا ريغص مادقا عمت وحت هلوط ىلفسلا فرغلاىف ىرشب لكي
 رونال همجمللا تضيع امدنعو ( رجحملا ١ نيملا جام فرح عساو نييللا
 نا ىلع لدن لكايملا ماظع ضعب :هيؤر نا . ةديدع اريسك تركت ءاوهلاو
 موقلا ةارسسو ةمالا هوجو نم اوناك مهنا انا رهظيو سولج مهو اونقد اماما

 اندنع مويلا راج وهام دح ىلعةماعلا نفدت تذاكام فالخ ىلعىرجم مهن دناكو
 دب نيرئاحورلا ءاسؤرلا رئاسو ”هفقاسالاو :هنقالملاو ةئراطملاو كراطبلا نفديىف
 تافطمملايف ًاثيدح فتكا دقو ريثك صحفو قرقد ثحي ىلا جاتحي كلذ نا
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 ًالصفم ًافصو نيرحبلا نفادم فصو فيل

 ماظع دجو دقف ( "هيناقوفلا ) ايلملا فرغلاىف اما . مدآ ىر ماظعنم عطق

 (رفصالا ساحنلا ) رفصلا هبشي ندممنم عطقًاضياو ناصح ماظعنم تدع ةرييك

 عضاو ماعنلا ضب روشقو ةلوقصم ريغ 'هلدخ قفزخو فةشورحالا ساحتلاو

 . لاكشالا ”هفلتخلا تاودالا نم كلذ ريغو ليمامتو جاعلا نم ”هعونسم ههينآ

 برض عوبيلاو ) عوبريلا ماظع نم ريثك ”ىش نفادملا ضمإ فرغ ىضارا ىفو

 ريداقم روبقلا كلت ىفو (جيلخلا ىراحس ىف رثكيو ذرجلا هبشي تاناويحلا نم

 بلغا تبع دقو ةديدع نورق ذنم كانه تنفددق ءارفصلا ماظعلا نم ةرفاو

 لج نكلو ليلج ناش تاذ رانا ىلعدوئملا ىف ًاممط ًاقيقد ًاببقنا فرغلا كلت

 اهدهع لوطا بارت نم موك ىلا تلوحتدق رئاتسو فجس اياد اهيف دجوام

 .ناديدلاو سوسلا اهرختدق باشخا عطق اني كانهو

 ىلا تاودالا ىلع هيف رثميم نكل مظع همرجو ًادج لئاهف ءانبلا اما

 كانهنا ديب :هباتكوا شوّنوا موسر ىلع رثميإولب ءانبلاو رفحا ىف ذك“ تناك

 لك ساسا لوح ترفحدق روغلا ةليلقلا قدالا نم ًاعونو ديداخاو اقوتش

 . نفدم
 بكلملا وه ايف بيقتلاو رفحلا رشابو نفادملا كلت حتف نم لوا نا

 تابوعصلا نع لأست الو 1مل ”هئسيف كلذو دنرود لسابلا ( ىئازوءلا )

 ًاريسخا لآن دقو رايدلا كلت راثا ىلع فوقولا ليبسف اهاقال ىتلا تاقشملاو

 هل ىفدجيوه اهب كلذو ةجتادافاو ف رامم ىله لصحذا اهاشوتي ناك ىتلا هتيشإ

 اسمئابر هدعاسف :هيزيلكنا ”هيبرح :هئيفس هتتغاب اهطتخا ىتلا ةطخلا ىلع رئاسو

 ريقتتلاو بيقتلا فءودعاسيل هتيتون نم قيرط طقف ءدع ملو ةدعاسملا لك مامهلا

 لوصحلل ليبسلا هل دهمتو لك اشملاو تابقعلا للذت ةليلج ءاراهيلع ضيعلب

 ىدحا لخاد فسنلا لئاسو دعنا هيلع راشا دقو هدلخىف رودي ناكام ىلع

 امتايوتح ىلع ماتلا فوقولا هل ىستيو اهحطس اهنع ليزبا ةحوتفملا فرغلا

 ناكواهتطابىف طقس ةروكذملا ةفرغلا فةس نال بولاءاب تأتم ةجيتنلا نكلو

 لحلاو طبرلا ولوا ءاطد كلذ رثأ ىلعذا هئرود لسطإلا لامعا ”هياه كلذيف

 تب لضأفلا هفلخ 1م نس ىفو رخآ لىف ىرخا ةهفيظو مامز دلقتيل
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 5-3 الصتم ًافصو نرحبلا نئادم فدو

 ذو مجألا ىلعموتم نينقدم ادتف دقو بيقتتلاو رفملا ذخاو هتايقع هعمو

 روبقلا اودقضو نيرحبلا ”ةكجاب ءاملعنم ”هعامح راز تاوئس عستوا ىنامت
 . مهلا جئاتن ىب لصتي مو اهدحا اوحتنو

 ويلا ) بكنملا نيرحبلا ف ىمظملا ايناطيرب لماع ًاضيا رفطلاب ىنع نمو
 لفتشاو « ىلع ةيرق » برس رفح دقو 10 هان سكحهدبر ( ىثاب

 نئادملا طسويف هل برضدق ناكو «:همانم»ىف كلذ لثم لمقو عيباسا ةدع اهيف

 ضبو تافرلا نم ةريبك "هلا عمججو . رخآ ىلا قو نماهبلا ددرتي ةهميخ
 فحتلا راد ىلا اهب ثعب دقو راثالا نم اهريغو ةهيريسشبلا ماظملا نم عطق
 . ندنل ىف

 اهؤانبا فقوو ةثعوملا ةداسجلاو مولا قيرطلا كلذ تقرط "همانم ؟

 مهمهاد امل ا ارحنودببال راكفالاىئتتشم فرطلا ىرساح اهدارفا نم :هبختو
 مهمادقاتاوطخف ”هميملا نفادملا كلترارسا صوصخم قاقلاو بارطضالا نم

 راهدالا ناذآ ىف نرت مهيديا راثآ ىودو *همرصنملا نورقلا انتليخم ماما ددرت

 سرفلاف برعلاف نويلاغتربلا اهيل مهقيسدقو زيلكتالااهب ًادبع مهثدحاو ةرباغلا
 سوؤرلا باحصاف نوينادلكلاف نويلبابلاف نويقيتفلاف ناتويلاف نامورلاف دوئهلاف

 ةطيسيلادجو ىلع ىرمشبلا نارمملاو ندعلا قاور دمنه لوا مهنيذلا دوسلا

 طقم خان ىلإ ةيسنلا ًادج ًاثيدح نائويلا دالب رات نوكي هيلعو
 نم دنهلاو نإليلاو نيصلاو نامورلا "كلم بست اذهاو ىناسنالا ملاعلا سار

 تضرّشاو تلاز ةلودو ناساوبءشو ةلببقو "هما نمكواذه هينا سما كالامم

 تناك اك اهدجو اهزعب ةهمئاق «صخاشف نفادملا كلت اماو ناك ربخىف تماو

 اهتاشالم ىلع ول نامزلا “ىراوط بااخعو سهدلا باينا ذا اهئانب لوا ذنم
 رخست'همحضلا اهناكرا ىلع ةفقاو هو "هيضرالا ةركلا حطس ىلعنم اهنافاو

 .دوجولاوء انفلاو دولخلاو ءاقبلا هدب نم ناحبسف ماوعالا روركومانالا رورع

 ىسع قوزر 1 نامز لك ىفو ناكم لك ىف

 موججول

00091 



 دوعقلاو نيئركيلاوأ رهلاو سبلا ةبعل 03

 دوعقلاو نيتركبلا وا ”رملاو سبلا ةبعل
 آع زرع لص دمأ عغ لص ©طهغمس شل 2[هازل.

 ثحبلا لخدم 5

 حربشا اذ انا اهو ةريثك اعلا دجنو قارعلا رايد يف بارعالل فرعا
 اهاري اهريدتي يذلا نال برحلا عئاقو بسانت باعلالا هذه نم ةدحاو

 ”ةكتحو ؛تابراحلا فيس ةبرد لب ؛ ءاكذو ةنطف؛ ءاهدو ةمكح بلطتت

 5 تاكراعملا ف

 ةيعللا ظافلا حرمت 56 ٠

 ةبلهالا ةرملاهتفلاب سيلا: ةغللانيواوديفو -ريغصلااطقلا:دهن بارعادنعسبلا

 جلا نياعكرحنولعجيف نويدهتلا ماو ءاهيف+ ابلا رسكتةماملاو ةسبةدحاولا

 مهدنع ناتركبلاو - ٠"ةنجوارمع ريبكلا طقلا نيبدهتلادنع رملاو ءرسكلاو
 اذاو ٠ لحنلا اهبرضي مل يتلا ةبنفلا ةقانلا مهدنع ةركبلاو عتفب ةركبلا ةبنثت

 رسكلاو فلا نيب ةكرتشم ةكرحب ةنكاسلا فاكلا اوكرح ةظفللا اونغ

 نيردهللا دنعو ٠ لبصفلاو يني نا لاركباو صواقلا :دوعقلاو « « < »

 ةلالدللالا ظافلالا هذه لمعلست مو ١ طق ىثنا برضي مل يذلا صواقلا وه

 ١ ع عوضوم هبلع يرجيام ىلع
 ةبمقلا هدب طب ٠

 *تيفرطلا الك لدم ندم ةالوا عمجي

 ضب الو «خيشلا» هنومل سيئر بزحوا مسقوا عمج لكل ماقيو

 مهتفرعم نسحو مهاهدو مجراهج اورهتشادف نيذلا نييعاللا ني الا خيشلا

 دقو ٠ خيشلا مهسماخو صاخشأ ةسمخ دحاولا ممجلا يف نوكيأم بلغاو
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 كك دوعقلاو نيتركيلاوأ رهلاو سيلا ةيعل

 نرؤييشلا نم لكن يعي م٠ خيشلا مهساتوةعست نونوكبف مدع زواجت
 كلذ مت اذاف  زاباحبو ضرغ لكن ع نيدسبمب نيدهاشو ًاريزوو أك اح
 باجحلاك نوكتاه اروام فشيالةريبك ةنيثم 5 ابعوا انين ءادر ماحلادع
 ثبحب ريزولا ديب رخالا فرطلاو مك ديب دحاولا اهفرط موقو موق ناب
 ةارونم يناثلا بناملايف دوجوملا رخآآلا ىريال بناج نم دحاولا اندول
 ىلع ضارتعالا هلفبظوف ببقرلاب هىسف تش ناو ريزولا اما :راثسلا
 تالرملا نيدهاشلا روضحب كلذ لكو : هروما ذبفنتلاعا ىلعو مكاحلا

 يذلا بزحلا يناجي ةبججرالا نوكت ةجاحلا دمعو .ةبقارملا قح امل نيذلا
 - سزانتوا ضرامتوا فالثخا ةيضقلا يف عقو اذا هيلا نامضني

 دادمتسالا 4 ٠

 برملل اهدادمتسا ناقيرفلا دعلسي هحرش قبسام لك متي نا دعإ
 عارذ ىلع هلوط ديزيال ًالبح نييزحلا دارفا نم درف لكذاخأبف لاجحلا
 موقتل اهن الثف اهلئفي كا دسب هئماع ذخأي لبح هل نكي م ناو :فصنو
 برضي حالسلا ةلزنم هديب نوكيل كلذنم الدب هلاقع ذفتب وا لبحلا ماقم

 ردحاو لكي وضني دادعتسالا اذه دعب و هب رسمي نا نودب هودع هب
 ٠ هيلا مجري يذلا هقيرف ىلا

 مودقلاو قارتفالا 08 ٠

 '”هاريال ناكم يف ينتيف ناكب زح يا نم نيسبعاللا نم لكق رافي
 نا عيطتسيال رخآآلا قيرفلا نم دحاو هاج اذا ثيحب يفتخي وا رخآلا
 لك موزلو قرفتلا دعبو « البل الا بعللا اذه نروكيال اذملو» هفرعي
 وه ضبقبف ًاضرع ةءابعلا مالا ده ةدئوللاو نوكسلا لاب هناكم بزح
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 دوعتلاو نيتركبلاوأ رهلاو سبلا ةبعل 0

 ٠ هنايبت نأ #ا اء ىلع رخال فرطلا ىلع ريزولاو حاولا فرطعلا ىلع

 هديب محلا يداني م :هراسي نعو هنيهنع مالا يبن داب نادهاشلا فقيو

 لاح مدقتبف ««دوعقو ةركب ٠ ءالودو ءالكوه نمر تايل »:الئاق بعللا

 فرعت نرا نكي ال ثبحب اوبح وبحي وهو نيقيرفلا نم لك نم دحاو
 هساوح عيمجو هنذاوههجو اهجوم ةءابعلا ءآرو يفتخي وهتك ح الو هتئيه

 ٠ لماكلا توكسلاو مانلا نوكسلاب محلا ةهج ىلا
 ريفلاوريقملا + 5

 راتسلا ارو يناثلا قيرفلا نم هئوانم نم دحاو لك وئدي نادعبو

 يداني نيتملا نمل ءادرلا اذه ىوس اهنبب قرافال قصلب اصل ةءايعلاوا

 ممءاًفيفخ ًاريفص رفصيف «رفصا »:هل الئاف هنيبب نع يفننملا الكم محلا

 أضيا رفصيف « رفصا >:لوالل لاق اكدل لوقيو هلامثنع يذلا ىلا تفتلي
 الوا لسيف لاروسلاب مالا 'ئدتيي مث« ةدحاو ةرفص ىلع اهالكو»

 اذه : لوؤسلا هبي « رفص نمو ءاج نم »:هل لوقيو نيمبلا نع يذلا

 لأسي م كلا الا هعمسال تفاخ توصب هباوج فتروكيو »نالف

 يف هل نمي اهبسح ضيا هب واجيف لوالا لسام لثم راسيلا نع يذلا يناثلا

 ىلامهعجرا رخآلا امبنم .دحاو لكف رعو اهيياوجيف اباصا نأف :هرطاخ
 ءالئوهو ءالوهنم تايل»:ًالئاق نيرخآن ثا يناث ةادانمىدانو :امهيلح

 اماهيا لوالا ديعي دقو هتعبت نم رخآ ادحاو يش ل اك مفديف «٠ رهو سب

 قئنيحو ٠ هتركفو هتسايس هيضنقل اهسحوا هماهيا ديري نم ىلع اسييلتوا

 هبحاص دحاولا فرع ناف ٠اهقبس نم ىلع اهارجا اه رماوا محلا يري
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 5-3 دوعقلاو نيتركبلاوأ رهلاو سيلا ةيعا

 «ةفراعم» وا «اوفرامت»: "الئاق ناقيرفلا هعمل توصب امهمجرا ةيناثلا ةرل
 ابعتي نا ىلا وا لبللا يفلث ىلا نيقيرفلا نيب ةلماعملا رمتست دقو .اهوحنوا

 فبلأتو نيقيرفلا باحصا ريغتي نيدهاشلاو ريزولا عمال رئت كيف

 رطاخدقوتو دالوالا ةهابنلمبات فراعللاو :اهماقم ناموقي نير رخآ نيقيرف

 هلعاج ء اكو خيشلا
 رخآألا موقلا دارفا موق دارفا لهج دنع لمملاام 7 ٠

 كلذناك اوسخ آلا قيرفلالثم هبحاصبدحاولاقيرفلا لثمفراعتي نا
 ٠نيفرطلا نيب نونسملا نوناقلا محلا عبتبف ةشلاشلاوا ةينانلاوا ىلوالا ةادانلايف

 يذلاو لايشلا نع ء اجيذلا فرع نيمبلا نع ء اج يذلا ناكّنا كلذلاثم

 وهو » حرابلا ”كاحلا مأبف نيميلا نع ءاج يذلا فرعي لامشلانع اج
 باعصا ىلا فرصني نا همصخ فرعي يذلا «راسيلا بناجنم ء اجيذلا

 مع ٠ اكحم ادييقل مصخلا قيرف نم دحاو هدبقبف اريسا كانه ىقبتو نيميلا
 نيحيف نا بت نا بجيو :رخآ دحاو مهم مدقنيل لامشلا لها محلا ىماي
 كلذ ةءابملاب ايطغ دق ريزولاو مالا نوكي رسالا لح ىلا ريسالا قوس
 كلنيميلا باحصا نم وه يذلا كاذ ىرخاةرابعب وا ريسالا فرعيذلا

 م لايشلا باعصا نم يف آلا ءاج اذاف ٠ "الوهجم ىقبي و دحا هفرعيال

 يذلا هكسميف :نيميلا باحصانم ةءابعلاب رتس نم ىلع فقاو وهو هلجر

 هلبجيوا ةئماعبو ا هديب هكسي دقو :ًاديج اكد هلجرانم ةءابعلا تحن

 يف نيبعاللا نيب دقع يذلا طرشلا بسح » هبايث نم فرطبوا هندر وأ
 اهيادنم تنكت له »:يداني و مالا موقي هنم نكست اذاف « بعللا هدب يف
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 دوعقلاو نيتركيلاوأ رهلاو سبلا ةبمل 36

 دقدنا اهب داري أهيلع اوئوطاوت دق ةينخ ةراشاي كساملا هبيجيف « هبلع ضباقلا

 اذه وه نم ٠ : فقاولا كلذ مكاملا لأسي رثثنيحو .اكح اكسم هكسم
 هفرع ناف هئفرعم بجوم اباوج فقاولا هبيجيف «؟ةادرلاب ىببسم تيسنلا
 رسالا يف ريسالا ىتبي و ديدج نم ةبعللا تديعاو هباحصا ىلا داعو هقلطا

 .عيشلا الا ىتبي النا ىلاوا ءاذه لثم بلغب هباصسا هكّني تا ىلا

 ةمولعم تابرض هبرضي نا نيبلافلا نم ردحاو لك ىلع كحي ئنيحو
 لوالا برضي نا :ًالثم ءرسالا ةدم لوطتام ردقب اهددع رثكي ةدودعم

 تابرض ددع فعاضي براضلاو ارجإهو ٠+ هيلي يذلا ينانلاوةبرض ٠٠

 نولاويو ضوبقملا ىلع هئاقفر نم سانلا رئاسمجه. مم ٠هقبس يذلا بورضملا

 زوحيال نكل  هبلع ضباقلا دي نم هتوقب بورضملا صلختي نا ىلا هبرض
 «طقف هسفن لئثب لب فنعلاب وا برضلاب هكسام يدي نم صلختي نا هل
 ةدملعم ةفصب لخدتي نا هل زوجي الف محلا اما هنع ًوفع خيشلا ردصيو أ

 قوقح فلاخي كلذب ذا هتهاجوو هتلاح ىلا رظنلاب وا هلح يف «ةيمسريا»

 برشلا هرمضا دق بورضللا ىّأر اذا نك ٠رصنلاو زوفلا لها نيبلاغلا
 ناهئاقفر دحال نذأي نا ماهل قكتيح زوهيف ركزي ارثأت هنم رثأتوا الغم

 الا نروكيأل كلذو :هلجر ىلع ضباقلا يدي نم هصلخيل هلرصلني
 نيدهاشلا ةادانم دعب وا كلذ فيس ريزولا يأر ذخوي نا دعب نم

 ٠ كلذب اعم

 وفع هلعشي نا ىلا هرسسا يف قاب ريسالاو ةبمللا داعت كلذ لك اذاف

 "س١ 0 :مالسلاو:علاو حلصلا طورشمتلاضيا خيشلا نم
 خم معسل
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 م6 قرشلاف ةحبسلا

 قرشلا يف ةعجسلا
 1تكدعو كن هطفمعامغ هد 0متةصغ

 هناف دوهيلا ىندالا قرشلا يف اهلمعتسا نم لواو .انرايديف ةيدقةمجسلا

 نوحجسيل اوناكممال كلذو « ةكرب ةئاملا » يبا « توكر يام » !نومسل اوناك
 * اجت مدع نويبجيسملا اهذخا ةينارسصنلا ترهظ امو ٠ةحبست ةئام هللا اب
 نيدلا ءوشن نم لوالا رصعلا ذم ىراصنلا نم ءافنحلا اهسيئقاف مالسالا
 حبسي تازرخ> : ةمجسلا:لاق نيملا باك يف لبلحلاهركذ دقو ٠ يدمه ا
 ١7١ليقو ١١١ةنس يفوتو ةنس 76 شاع لبلخلا نا م تناو < ١اهددعب

 ولو « م7411 و7/4“ الالا/ ةنسل ةقفاوملا » ةريهلل ١70 ةنس اضيا ليقو

 هتوكس نم رهاظلا نكل هبلا راشأل هدهع يف اهوذختا دق نوهسملا ناك

 نا نيبوغللا دنع ةيراجلاةداعلا نمف الاو ٠هلبق ةفورعم تناك اهناهيبنتلا نع
 يف ةفورعم تناك اهنا لوقن اذهلوةغالا ظافل نم لوخدلا ثيدحولا اوريشي
 : لوقي ذا سورعلا جات بحاصريشي كلذ ىلاو ٠ مالسالا نم لوالا نرقلا

 1١< ةدلوم ةلك يو .”دمت حيبستلل طيخيف نمظنت تازرخ# مضلاب : ةىيسلا

 للا ةحبسلا: تيسر هوجلا هعبتو ينارافلا لاقو ٠ تيسر حزالا هلاق
 فيس وءانلق ءاذك» ريش يف ةفالا نرم تسبب !هاناخيش لاقو ءاهب حبسي
 ردصلا كيس تئدح امناو «اذك» برملا اهفرعت الو «رظن مالكلا اذه
 ما“ اطيشنتو ريكو ركذلا ىلع ةناعا لوالا

 ديع نماهناارلل ىراصنل 1لا هعنسسا نم سهاظلا نا عم ءءاه جلا دهع ىف 'هفو رعم نكتلاهنا ىل 05
 ىواموظنم صنان ديب سيل هناالا ىب رعلا امم. سا هب شي نييمرالا ىراصنلا حالطصا ىفاهسمس او ةيلهاجلا
 ةقبقملا هذه نع باقتلاانأ طيعنامزلا لملو ١ اذه نيأرهبدي ؤل ةلهاجلا دهعىلا قت ريروتنم
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 قرشا: ىف ةحبسلا 4

 لوالا ةيبلصلا برحلايف قرشلا ىراصن نم اهوزخادقف جيرفالااماو

 كسانلا سرطب مهيلا اهلقن « م91١1 ةيروش 291 ةنس وحن يف يا »

 عوب ر اهوخد لبس امو : ةييبلصلا برحلاب ىدان نم لوا وه يذلا زيبشلا

 ملغاو سوسقلا نابهرلل نيدعاسم انابهر ةريدالا يف اوجلوا منا برغلا
 ةييرلا تاولصلا دعب و ةحجسا ذاختاب مهومزلاف ةبانكسلاو ةءارقلا نولهجي
 ذئموي اهنومسل اوناكو « تاومسلايف يذلا انابا ” يمه ةيبرلا ةالصلاو اهيلع
 هتيسا ©طهزيم16غ اهوعدو اهعكا اوريغ م « انأبا » يا طونعدفامعو رتوتتاب

 موظنملا درولا .نرم ليلكأ ةئيه ىلع اهنوذختي اوناك منال ةيعبق
 اوذختا دق اوناك جنرفالا ناف اهرمانم نكي اهمو ٠ مبسوئور ىلع امنوعضيو

 ٠ مهتطانمب اهنودشي اونو ٠ ناوالا كلذ يف ميسبالم تالئكم نم ةحبسلا
 اومسو دهعب كلذل اودومتو ناكمو نآ لك يف اهذاختا مضعب بجوا دقو

 اهدلقلو اهذاختا "لق غادنهدفغتةهب ةيجنرفالاب و ؛«نيحبسملا» ميسفنا

 ٠ ةينابهر رذنب ديقتي ل نمدنع امسال اديور اديور
 فترياملالاو :ةيعبق يا نيب وس رفل كانها« امومسي زيلكتالاو

 ©«هممال ندد" الوااهوك<نويلاطيالاو ٠ درو ليلكأ يهد هستابنومسي

 ةيبرعلابابئامسا نمو ليلك يا 00:هدد نالاانوعسي منكل ةيعبقيا
 بتكةدعيف تدروابتكلةغللا نيواوديف درت يو ٠ لوالارسكب ةيبسملا

 ةليلو ةلبل فلا باتك كيس تداج دقو ١ ميلا حتفتو اهلمملست ماوعلاو

 يرقملا خيرات يفو ٠ يناحنزلا يشاوح ضعب فو :5417:7 جئرفالا ةعبط نم

 اهيعسلو ٠-- ةييرع ةيوسنرف مجاعم ةدع كيو 0:١ جثرفالا ةعبط نم
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 1 قرشلاىف ةحيسلا

 ةلكلاذهو 4 حيبستلا ١ كرتلا اهيعسنو ٠ةبح فلايكا هنادرازهنويناربالا

 توفرصتي كرتلا نا بجتلا نمو ٠حبس ردصمنم ةيب رعلا نم ةذوخام
 فاق :برعلا هيلع يرجيام فالخ ىلع برعلا ةغل يف نايحالا ضعب
 حبس لعفل ردصم مسا يثو ةح.بس ةموظنملا تازرخلا هذه اوم برعلا

 مل مهاف كرتلا اما ٠ يسايقلا ردصملا وهو حيبست اهومسي لو :نبعلا لقثملا
 هوعسو هتاذ 'يشلا مهنم اوذخا ام ًاريغك لب مهظافلا ذاختا يف برعلا اورام

 ةغل في فورعم ريغ وهو ٠ حيبستلا يف سمالا وه امرخآ يبرع مساب
 ءاجدقو :تازرخلا هذهل هولمعتسي مل مكس ًاردصمناك ناو وهو برعلا

 حيبستلا قالطاو :ةدلوم ةحبسلا ١ ةحير ةدام سورعلا جات ةيشاح يف
 :انلق :اذك ٠4ةروشلا تابختنملا رردلا نم ١١؟صرظنا «طلغ اهيلع

 ليعتسي نم 'ىطخن نا رسجنال اننا ىلع ٠ةروغنملا ةبختملا رردلا نم حصالاو

 مسا > ظفلب ءيشلا اومسي نا مهضعبل زاج اذا هنال ىنعملا اذهب ةظفالا هذه

 لقئدقو 4 ردصللا > ظفلب هوما مهريغل زوجيال فيك ىرنال 4 ردصملا
 بييلالاو تيينتلا : ملوقك ردصللاب ةامسم ةريغك ظافلا برعلا .نرع
 يف مهو اهريغ ىلا :ةريزتلاو ةيهنتلاو ةيدوللاو هبنتلاو طيسقتلاو نيتمتلاو

 ةفرصلاءامسالا ب هذماهعضويفنوبهذي لب ردصملا ىنعم نوعاريال كلذ لك

 ىلا هنع لودعلا نم ريخ برعلا ملطصم ىلع يرملا ناوكنتال اننا ىلع
 : كنال ٠هفلات / جوا قيرط يف يرجلا ىلاو ةعضت لعضو

 يدم جولاىلا دصقل ناو تالض :هجهن ريغنم ىمالا تيتاام اذا
 اسي عا وب هي وبحجم

600091 



 تايفولا ىند ىلع :هينيم بدالاىف لئاوا 44

 تايفول ينس ىلعةبترم بدالايف لئاوا
 1مم رسعستمس هساماسم هيلع د سحتتممم ]16من

 طقننم لوا 4 مالا 7 - 055 ةنس فوتملا ؛ يلئودلا دوسالا وبا ٠

 ٠ وحلا سساو نآرقلا

 ىلع وحلا للع نم لوا 4 مالحه حو 107 > رضحلا قحاوبا ٠

 عمج نم لوا 4 مالالءواالالا دعو ١ه4وا 168 ةيوارلا داح٠

 ٠ تاقلعملا يا لاوطلا بسلا

 خي بنكو ةغللا نود نملوا كمالال+ حو 1505 دمحا نب ليلخلا ٠

 ٠ يبرعلارعشلارصحو ضورعلا
 *فيرصللا عضو نملوا < م05 -- ه 14 ١ ءارحلا ذاعم ٠

 ثدحا نم لوا 4 م05 سو 140 > يعمسالا عم رمحالا فلخ ٠

 ٠ ةرصبلا يف عامسلا

 لئاواواةرههلل ةيناثلا ةئاملا رخاوا وحنيف» ربكآلا شفخالاباطخلا وبا ٠

 * تب لك ت حت رعشلارسف نوم لوا 4 داليلل ةعسانلا ةئامل

 هتافو تناك راس بلا نب نسحلا نب دمحم وهو » يساؤرلا رفمج وبا ٠

 نم وحنلايف فلا نم لوا « ربكألا شفخالا ةافو دهع وحن يف

 نم لوا < مه5 و508 يريمبلا يوغللا ىننملا نب رمعم“ .

 ٠ ثيدحلا بيرغ يف فنص
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 فحأ ةيوغل دلاوق

 يقشمدلا كيرشنب ىسومنب نوراهوهو> يوحنلا 'ئراقلا نوراه: ٠
 لوا < 4: وا 4 0+ < ه 58 ليقو ؟١1 ةنس يفوت ةثفاخالاةتاخ

 ٠ اهفلاو تاءارقلا هوجو عبتت نم

 يس عيدبلا لخدا نم لوا“ م1 5-١8 > ةزتعملا نربان لا

 يئارعالا نبا بدالا مواع

 ةفوعرسل اواناةسبلا بحاص

 هيمسي ىلا رئيوطعلا اذهل ىملعلا مالا ام ةريصبلا نم لئاسس اناس

 سرفب ماشلا ىلاها هفرعيو « ناتسسفلا ىبا » مساب قارسعلا بارعا ضدإ

 ميدقلاعيصقلا ىبرعا | همسا امو . دوهيلا لمجوا ىبللا ؟مترفالا هفصو فيكو

 كانك ىم-و - دهعلا قباسيف « ناتسداا بحاص هوه « ناتسيلا وبادانلق

 كلذ نكمي اضيا رثكي وهو قارعلا رايدنم لوقا ىفو نيتاسبلاىف رثكي هنال

 . مورلا رمي لحاوس عوبرنم :ةكئاشلا نيضرالاو ةسبابلا ةرفقلا نطاوملايف
 بحاص: لاق تارشحلا باتكىف ىنائسجسلا متاحوبا فو نسحا هفسو دقو
 .ءاء دج ريك هلسياو نانرقو بئذو ماوَف وه امنا رضخا بدنج ناتسبلا

 كيذكو 0[3تاث# ءاملعلا ةغلب همساو . بدنحلا اذهل قد قداص فسو وهو

 ةدار+انيب وهلبه.شلالك ةدارطاهيشي وهو ]ند[: وسن فلا وهوةينانوبااب

 ةدارج هيمسإ مهضعإ نا ىتح هتيمستىف سانا مهي امأريثك اذهلو . بوسعيلاو

 مكتنررانسع نم لصالا ةيئانوب ءذهو. ةفوعرسسلا وهو رخآ مسا ةسرعااىف هلو

 اذه بيسو . ةليوطلا ةدارحلاب ةفوعرسسلا اوفىع برعلا نا الا . ىنءملا اذهب
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 ةيوغل دئاوت مو

 بسانتم ًاليوط نوكيال دارجلا نا ىلعنيتبودلا نيب ةدوجوملا ةمباشملا وه مهولا

 ةهبئار نم ةرمثح ىه اولاق ةيودلا هذه جيرفالا ءاملع فصو دقو عيطقتلا

 ةدارجلا ىه . برمعلا لاق اذه'و ) ليوطلا اهدسحم فرعت ةحنجالا ةميقتسملا

 نيتمدقم نيتمئاَض و ( انلف اك مسجلا ليوط نوكيالىترقملا دارحلافالاو . ةليوطلا

 ضم هو محاوالا تارشخلا نم نيتاسيلابااوا فيعارسلاو ًادجنيتايوط

 ةدم تاسودلا دصرتتو نيتكئاشلاوا نيتتتسملا نيتروكذملا اهيدس اهتسيرف ىلع

 اهل تماقا امصيرت 'ذاو . اهنع تند اذا اهيلع مجهتل لاوط تاعاس

 ستئمدوهو نيمدقالا نانويلا دئءايمسا دحاابنمو راكذالا مه" اماايلا رظانلا

 ةياول ةنهكتملا واذ[ هصخب مءانوتءانمم ةنيدلاةذهكتملان ويسار فا اميمسي و «ةنهكتم ىا

 31.ما1)1-6ن1 هللا ىلا ةعرشضتملاوا ”هيلصملا ةئهكتلاوا 8.[3دنصام ةسيدقلاىا

 ةناوظنعلاوا ”هئمرلابوا ةراجط |اهةصاتو هغءهم ”هجزا 2 5ى اضن لم ىهو

 ( ”كئاش ةهنيبا )

 هدصرت دنع هتئيه نم ذوخاق « ىلا سرف » ىتاشلا ىئاعلا اهمسا اماو

 ن٠ ذوخاف « دوم! لمح ه اماو ريشا و رف ةهئيه اهناكف تارسثحلا همئانغ

 رص ماوع نا ىلع. عيرالا تاوذ نيب ريمبلاك تارستألا نيب وهف همئاوق لوط

 كلذ ركذ دقو ةيودلا ذهال ءابرحلا « دوهبلا لجوا دوهلا لمح د نومسي

 ىنلااذهباهركذ دقو و صو 121 ص برعلاورصمرايد راهزا هباتكىف لاكسروف

 مالا ءمحوع ةنس دادغي ىف ىفوتفاوملاو ناوي ا عفانمهباتكف مهيردلا نباًاضيا

 ىنيئاللا ىنايرسلا ريبكلا همجممىف ت.سنرايأضيا اهرك ذوءابرحلا ءامسا نيب اهدعو

 ٠ الئاق هفصو مث لرولانع ايش كانه درواف نوذرلا نع همالكف ١مجم صيف

 (هقرحب اذك) دوهيلا لم ما نودرجلاك مئاوق ميدافوه شحولا اذه نا لعاو

 ١١٠م هنس هباتك بنتك ىذلا نيييصن نارطم ايانيشرب ايليا مجعم ةرابع القان

 ىذود لثم لجر لونا صوصتلا هذه داريا دعي بيرغلا نمو حبسملل

 دويبلا لج لب دوهلا لج لاَغبال 818 نم ةسرعلا مجاعملاب قحلملا هباتكيف

 مه دويبلا ندع دوهلا ةظفل لهجت هناكف كلذ لاق توكل غاتيرف أطخ دقو

00091 



 موا داقتنالاو ةفراعملا

 ةدو-ىفنيترمو فاىعالاةرو-ىف :رمو تايمثالث ةرقءااةدو-ىف تدرواجنا
 .٠ هيف بعالم ناحبسو . دوه

 1 0 ادعو“ 7
 تيح مه. ا

 3 ب : 8 57 ١

 افي ]روتر اسع 7

 برملا ةغلنم عباسلا ددع# لضاف دقن ١

 ضعب دقنب مكنذا_تسا داقتنالاو ةفراشملل ًاباب مكتاجيىف متحتفدق منك ا
 : لوقاف مكتلح نم عباسلا ددعلاىف هتيارام

 لماك ةعبطم نع همالكؤ ىدنتا ىماح مهاربا بيدالا ةرضح ركذ

 مهو « ةيواخبلا عباسطملاب امنع سانلا ءاضتسال "كورتم نآآلا » اهنا ىزيربتلا

 منا نوملعت مكنا لالاو.ةيراخب عباطم ةدعدادغي فنا اهأر قب نم هوت ةرابلا
 , ردشاشلا ةعيطم ىو ةيراخم ةعبطم اندنع سيا نا نعلا

 ءالغلا ثحبىف ضايرلا. نع هومتصخلام « ربشلا عئاقو عبرات ه بابيف ءاجو

 راجتلااهنم ردصيام ةرثكل ةم م ةمعطالاراعسا تلازام ) : هصن ةداعا اذهام

 غاص شرمغ ةئامب ةيضاملا ةئسلاىف ةطنحلا ةنزو عاب تناك دقلف برغلا رايد ىلا

 اهررحم نا ةرابعلا هذه نم ىهاظلاف ( نيسمحو ةئام مويلا عاب ىو حم

 ةهطذللا ردصا اذا رجاتلا نال اهتالماعمو ةيراجتلا لاوحالا لبجلا مثا ليجم.

 ىسي ال هناف ماغولبك ةثامل ًاشرغ 16١ ىا رعسلا اذهب برغلا رايد ىلا
 ىرت لها ًاشرغ ه١ نع لم ال ىلا لقثلاو نحشلا تاقف نم امقصايام
 اورسشيا عوجلا نم كله سانلاو مظع طحق هنماهيا فيما الو © برغلا رايديف
 شرق 7٠١ نم رثكاب ىلا ىرتثملا سنك قفاوبو رجاتلا هبعري نمي :هطذحلا
 ٠,٠١ ”«زولا رعس ناكذا ايرواىلا لسرت تناك ”هطاخلا نا حيحصلاو -؟ حمص

 !ذه ىلا ةمرصنملا ةنسلانم ناضمر نمىا اهرمس قرتنا ذمو.نود اف ًاشرغ

 نومتهم راجتلانا كلذن-ع الطفو . رايدلا كل:ىلا ةبحدحا لسربمل مويلا
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 داقتنالاو ةقراشملا باب موب

 ىف ١١ ىو ايلع ( كرمكلا ) سكمملا موسر الواو . دئهلا نم :هطئملا بلم
 ةنسا ك١ هيف ”هيالوال ًارير قت ”هيدلبلا ةرئاد تمدق كلذلو . دادغب ف تزثكل“هلاملا

 درتىتلارئاخذلا نم موسرلا عقرت ناهبةبلاط ( مسو» ةنساك وم تح )04

 ةامذح ةءولمملا سايكآلا نم فولالا تائم لب فولالا اور عقرتىتمو . دنهلا نم

 فيراصم نع لقتالتلا بالا فيراصم مهديكتدمب كلذو . ةيالولاى لا ًازراو

 .اضا روكذملا لاسرالا

 مكسحا دقلو . سراف جيلخ ىف صوغلا ما ةغلابملا باب ىف لخدي امو

 « . ةميظع ةهفلايم اهيا نظنو » مكلوق ىف

 نييق!رملا ىلا دس اامٍبلعا ىفانلا قارعلا ىلع.دءك بيدالا لماحتنم تيأرو

 مرق دام لمس الو.فارملاعم قهلا ذا قا فلاخبام « ىروس بدلا » ةدامىف

 مالت نا بي الف . تافارخلاب اوك" نيذلا فالجالا ضعي ىوس بتاكلا

 دهاسو ها مكس اعا . ىلعا مالا ىف مكيارو - . اهاقمح لقب هما

 . مكلاعا

 000 اواو ةهتس ١ ك ١ ىف دادغب
 ناتسدركرابخا نم عئاقو ٠ ”؟

 طظمادملمع لع !'[1زهامزع لع 1ك ملتماجس

 نادلكلا ىلع درعس ةفقاسا سيئر ريذ ىدا ناراعمال

 6151١ ةنسل ةيونرفلا ةيوسالا ةلهلا نم لتسم ال

 ١51٠١ ةنس بعشلا ةعبطع, سيراب ىف عبط ٠ نقلا عطقب ةدفص مم ىف

 لاجر صصختي نادعب الا هربق نمرشني الو لب اندنعإملا ضونيال

 ٠ ًاقداص اًغرفت اهل غرفلل ةمزاللا ةدملا اهل ثرودميو ةدودعم ثاحبال
000 

 توفل اسان ا انينارهظ نيب ىرن الاطف الاو مهاوقو مهتاقوا اهل نيرصاح

 كك 5 2
 انيار الك رسن اذهلو رظنلاو ثحبلا لها تايرخا يف ىتبن انناف ان مولملا
 نارطلا قيقحلا لها نيب دمن ناب رختفن نحن اهو :ليبقلا اذه نم ءاماع
 ةددعمملا اهتاغلو ةيقرشلاةيخي راتلا ثاحبالل غرفتدق هناف ينادلكلا ريشيدا
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 مو داقتنالاو ةفراشملا باب

 ةعاربلا نم هل اب دهشت فيلات ةدعمضو دقو ٠نانبلاب هيلا راشي نم حبصاف

 هرطسالا هذه ردص يف ةروك ذملا ةلاسرلا هذه كلذ نم عيضاوملا هذه يف

 تالجحنم ةيماع ةلجم لفعايف اهرشنو ةيوسنرفلا ىلا ةبمرالا نم اهلقن دقو
 : ابيلع صرحي يتلا ةيخي رانلا قئاقملا نم ريغك امج نع رفست تاغ معلا
 ٠يراتلاو رابخالا دقن باحص ا اهقئاقد عبلتيو بيقنللاو ثحبلا لها
 اهءارو انمذه همطخ ىلع ةرباخملا هل ىنمتو هتيده هتدايسل ركشن نحنو
 ٠ نينسحلا رجا عيضيال هلو دئاوعلاو دئاوفلا نم

 برعلا ةفل حيصق ىفيبهذلا دئالق باتك 5 ٠

 ًاقباسةيرصملا فراعملا ةراظن يف شتفملا بايد يدنفا دمحم ةرضح فيلات

 لوالا ءزجلا

 وخنده وشلا نم اهلو ةيونل ةلك 5٠٠١ نع ديزيام ىلع لمتشيوهو"
 ريغو رئاس لثم ١٠٠و اثيدح 90١1و ةيئآرق ةيآ 50 -و رعش تدب ٠

 تالكلاو - ٠ فولالاب دعت يتلا محلا عماوجو لكلا اون نم كلذ
 مهجلاو ءاثلاو ء انلاو ءابلاو فلالا ةسمخلا فرحالا دحاب الوصا ةءودبملا

 عبط - فلكوللةظوفحم عبطلا قوقح -- ٠ هزجلا اذه هي ىلاطلا اهدجي

 ٠ «رصم قالوبي ةيريمالا ىربكلا ةمبطلاب

 ريشاو افلا دراوم بلغا همجج رغص ىلع ىوح ةغللا نتميف بانك
 تاقلشم عيمج تعو .ةيبداةماةمناويدلااخ» تايون نمو .ءاغللاعراشم

 اذه ىنكو ٠ لصالا اذه عورف عيمج ظفح علاطملا ىلع نو-مت للج ةدام

 يوغللا بايد يدنفادمحم ةرضح تافا'وم نم هنا لاقي نا اًظيرقن فيلاثاا
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 داقتنالاو ف راشملا باب 4
 00 ا اس 1 كالا

 يف الإةفللا لبسنم ريسيالو حيصفلاالاهلماناطختال يذلا يودبلابتاكلاو

 ةبفولسمروغ اها صقنانلوقبديرنالو ٠ اصقن داو ا ضعب يف ىرناننا ىلع -حيسفلا

 داوم عبمج ىلا صقنلا انبس دق نوكن اذه اناق نا اننال لصالا عورف ميمج

 ةروجهملاريغ ةلواددملا يناعملا ضعب صقن انهصقنلاب دي رث اننا ديب؟بانكلا

 الولاس ىنعمب:ءاملا ثعبنال ارك ذ اهيف ىرتال كناف الغم ثعب ةدام يف اي

 تعبط اذا بائكتلا ناف اذه عمو :ناروبشم اهنا عم شيلا ىنعمب ثعبلل

 فنرتم يف ثادحالا تيسديا هلوادتت رف س فخا نوكي هئازجا رئاس

 - همامتا ىلع هلا هناعا ٠ةيب رعلا ةغللا
 قامئملا ءاضقلا سوماق نم ثلاثلا ءزجلا < ٠

 ٠ ىاحما عبوصم ىدنقا نايلس هفلؤا
 فاؤمال ةظوفحم ةجرتلاو م.طلا قوقح

 ( ايدوس ) ءآديص ىف نافرعلا ةعبطم ىف عبط

 دب لوالا هءزج ىلا انرشا يذلا ٠ ا ءافنلا مم نم ثلاثا ءزجلا اذه

 اهارن اهنع ثمبلل ةدام هيف انيلطالكا نحنو « 116١١-5:؟ » هذه اننلجم

 نيوانعنا ىلع: ١ فسان اننا ىلع ٠ عورفلا عاونال ةعماج هبف طسبلا ةلج

 ةبغرفالاب و ةبكرتلاب اهتفدارم اهيناهبناكو لف طقف ةبب رملاب ةب ولكم هداوم
 نم ةظفللا دي رجت دعب هيف بلطت داوملا نا ىلع : ٠-5 هتدئاف تفعاضلل

 تايلطصملا مجاعب نسج لاو. ةغللا بنكيف ًالانوكيال اذهو ٠ اهدئاوز

 ىلعا فيس د داوملا :"- .اهدئاوز ىلا رظنلاب يكلا نودت نا

 دعب ؟44 ص لوا فيس م رمل ةدرطم ريغ ةحفسلا

 يم اهنع ثحبلا بطق رودي ةلك رخآ نال «دج» هدام « دجلا » ةلك

 «دج>ةدام « ةدحلا » ةلكلا بناحي بتكد قف ٠40 صيف اماو« ةدجلا»
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 موه داقتنالاو ةقراشملا باب

 ناونعب ةداما نونعت نا بحي ناكتف «ماجلا> يف اتعب كانه نا عم اضيا

 اماو٠ روهشم وه اك مرج ةدامب يا ةحفصلا يس اع ثحبب كر
 ركزي بناكلا لازي ال : 4 - :تاحلطصملا هذه نيب فلاخ دقف فلولا

 الغم ةحنج ةظفلك ةيرملا يف لوخدلا ةيكرتوا ةيماع ظافلا باتكتلا يف
  ةيبرعلا لوصارملهجل كارتالادي ىلعةيب رملاتلخ داجاف خه صيفةروكدذلا
 لالخ يف؟ 5 صيف هلوتكو- :لوالا مضب«حانجا اهيف لاقي حصالاو

 اهيلعظافلحالا:ةحفصلاكلت يفهلوفك و تاونسرشع صالاو ٠تاونسةرشع

 واختال ةيوفللاو ةيوغلاو ةيفرسدلا طالغالا هذه لثم نمو :اهب حصالاو

 ٠ ةبناثلا هئعبط يف محصن نا اهاسع ٠ باتكلا نم ةحفص
 ةهيريثبلا لئاللا ءاوا . مالا تاقبط

 تأعن فيكو ”هبرعشبلا لئال-لا لرد ثحب ىئاتجا ىعيبط ىلع باتكاذه »
 لئابقلا مثالا نم ”هفبط لك هيلا مسقن امو ٠ ضرالا ىف ترسدلاو تاققبط ىلا تعرفو
 نالا اهرثمو اهترجه رادو ا 0 ”هيلقملاو "هيئدبلا هما لك صئاصخو

 ٠ اهلاوحا رئاسو اهنايداو ١ اهبادآو اهقالخاو اهماداعو
 عرفك ”ةنس رمع ةلاجللاب لالهلا هعبطم ٠ لالبلا *ىثنم ناديز ىجرج فيلات

 باب نم الا نيفلؤملا رئاسيف اهدجتال "هيزنم لولجلا باتكلا اذه بحاصل
 ىلاو بدالا ءانبا هجاح ىلا رظني كب ىجرج نا ىع :هيزملا هذهو . ةردنلا

 رافسالا نم هئعارب هزربت امعدصلابأ ريو للخلا دسيف ءارقلا داود هيلطتيام
 لئابقلاو مثالا هئأرعم ىلا فوشتيوهيلع فوتولا ىلا فوشي ناك امو . هسيفنلا
 لسيجوا موث مماب بيدالا عمس اذاف . "ةطيسبلا هذه ىلع :هئوثبملا لابجالاو
 ىلا ىلا وا هلطوم فرعيثلا داراو هقيحصوا ةلجيوا ' بانك همسا ىلو رثعوا
 اه ناسفنإلا يتاكلا ةرضح عضوف . ءادص لم ًافيلصت دجال يعتني رةلالس
 هلع دام لك ىلع لمث_ثا دقو . حرجلا ىلع م*هرا رلاك ءاضق ليال رفسلا
 ىلع فقل ىلوالا رطسالايف رظنلا منتنا الا كيلع امو .ةلاض'ا ,ذه لئمىف

 ١ . ارفلا كلذ فوج
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 دوعقلاو نيتركيلاوأ رهلاو سبلا ةبعل 0

 دقدنا اهب دارب أهيلع اووطاوت دق ةيفخ ةراشا, كسلا هبيجيف « هبلع ضباقلا

 اذه وه نم ٠ : فقاولا كلذ مكاملا لأسي نئنيحو ٠ آكحع اكسم هكسم
 هفرع ناف هلفرعم بجومب اباوج فقاولا هبيجيف «7ةآدرلاب بجسم تيسنلا
 رسالا يف ريسالا ىتبيو ديدج نم ةبعللا تديعاو هباحصا ىلا داعو هقلطا

 ٠عيشلا الا ىتبي ال نا ىلاوا ءاذه لثم بلقب هباحصا هكني تا ىلا

 ةمولعم تايرض هبرضي نا نيبلاغلا نم .دحاو لك ىلع كحي ,ذئنيحو
 لوالا برضي نا :الثم رسالا ةدم لوطتام ردقب اهددع رثكي ةدودعم

 تابرض ددع فعاضي براضلاو ًارجإهو ١+ هيلي يذلا ينانلاوةرض ٠

 نولاويو ضوبقملا ىلع هئاقفر نم سانلا رئاسمجهي مم -هقبس يذلا بورضملا

 زوحيال نكل » هبلع ضباقلا دي نم هتوقب بورضملا صاختي نا ىلا هبرض
 «طقف هسفن لثثب لب فنعلاب وا برضلاب هكسام يدي نم صلختي نا هل
 ةدملعم ةفصب لخدتي نا هل زوجي الف ملا اما هنع اونع خيشلا ردصيوا

 قوقح فلاخي كلذب ذا هتهاجوو هتلاح ىلا رظنلاب وا هلح يف «ةيمس 'ريا»

 برشلا هرمضا دق بورضملا أر اذا نكل ءرصنلاو زوفلا لها نييلاغلا

 ناهئاقفر دحال نذأي نا كلل زئيح زوجيف ركذي نأ هنم رْثأتوا ةلثم

 الا توكيأل كلذو ٠ هلجر ىلع ضباقلا يدي رم هصلخل هلرصنني
 نريدهاشلا ةادانم دعب وا كلذ هي ريزولا يأر ذخوي نا دعب نم

 ٠ كلذب اعم

 وفع هلع نا ىلا هرسسا يف قاب ريسالاو ةبمللا داعت كلذ لكم اذاف

 دنس ٠مالسلاو ٠ اسلاو حلصلا طورش لل اضيا خيشلا نم
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 000 قرشلاىف ةحبسلا

 قرشلا يف ةجسلا
 1نمدهع كم طقوعأاوغ هد 0عامصخ

 هناف دوهيلا ىندالا قرشلا يف اهلمعسا نم لواو :انرايديف ةيرقةئبسلا

 نومجبس اوناك منال كلذو « ةكرب ةثاملا » يبا « توكربدام » اهنوعسمل اوناك
 * اجم ٠مدنع نويحيسملا اهذخا ةينارسصنلا ترهظ امو ٠ ةحجسل ةئام هللا اه
 نيدلا ءوشن نم لوالا رصعلا ذئم ىراصنلا نم ءافنحلا اهسيئقاف مالسالا
 حبسي تازرخ> : ةعجسلا:لاق نيملا بانك يف لبلحلاهركذ دقو : يدمحلا
 1١ وقيل١ ١7 ةنس يفوتو ةنس /6 شاع لبلخلا نا 5 تناو < ١اهددعب

 ولو «م/41 و1787و الالال ةنسل ةقفاوملا » ةرججلل ١ا/ه ةنس اضيا ليقو
 هتوكس نم رهاظلا نكل هبلا راشأل هدهع يف اهوذختا دق نوهسملا ناك
 نا نيبوغللا دنع ةب راجلاةداملا نمف الاو ٠هلبق ةفورعم تناك اهناهيبنتلا نع

 يف ةفورعم تناك اهنا لوقن اذهلوةغللا ظافلا نمل وخدلا ثيدحملا اوريشي

 : لوقي ذا سورعلا جات بحاصر يشي كلذ ىلاو :مالسالانم لوالا نرقلا

 1١< ةدلوم ةلك يمعو .”دمت حيبسنلل طيخيفنملغنت تازرخ ماب : ةمجسلا
 للا ةحبسلا : تيسر هوجلا هعبتو ينارافلا لاقو ٠ تيسرهزالا هلاق
 فيسونانلق ءاذك» ريش يف ةغللا نم تسبب اهنانانخيش لاقو اهب حبسي

 ردصلا كيس تئدح امئاو «اذك» برعلا اهفرعت الو «رظن مالكلا اذه

 ها طيشنتو ريكو ركذلا ىلع ةناعا لوالا
 دبع نمايناامل ىراصنل لا هعنسا نم هاظلا ناعم «ءاه!جلادبعفهفورعمنكتلاجنا كا

 واموظنم صنا,'ديب سيياهناالا ىب رعلا اوس. ساهبشي نييمرالا ىراصنلا حالطصا ىف ابسس او ةيلهاجلا
 ةقيقحلا هذهنع باقنلاانا طمىينامزلا لملو ١ اذه ني رهبدي ال ةيلهاجلا دهعىلاقت ريروتنم
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 قرشا! ىف ةحبسلا نحإ

 ىلوالا ةيبلصلا برحلايف قرشلا ىراصن نم اهوذخادقف جنرفالاماو

 كدسانلا سرطب مهلا اهلقن « م91١1 < ةيرج 291 ةنس وحن يف يا »

 عوبر اهلوخد لبس امو :ةيبباصلا برحلاب ىدان نم لوا وه يذلا.نيبشلا

 مهلغاو سوسقلا نابهرلل نيدعاسم انابهر ةريدالا يف اوجلوا منا برغلا
 ةيبرلا تاولصلا دعب و ةميسلا ذاغتاب مهومزلاف ةباثكسلاو ةةارقلا نولهجي
 رثموي اهنومل اوناكو « تاومسلايف يذلا انابا » يمه ةيبرلا ةالصلاو اهيلع
 هيسا 0طدهيبماهن اهوعدو اهعسا اوريغ مث « انابا » يا 2دنعدفامعه رتونتاب

 موظنملا درولا ترم ليلكأ ةئيه ىلع اهنوذختي اوناك منال ةيعبق
 اوذذتا دق اوناك مثرفالا ناف اهرمانم نكي اهمو ٠ مسوور ىلع امنوعضي و

 مهطانم !مودشي اوناكو ٠ ناوالا كلذ يف ميسبالم تالئكم نم ةحبسلا
 اوعسو دهعب كلذل اودوعتو ناكمو نأ لك يف اهذاختا مضعب بجوا دقو

 اهدلقنو اهذاختا لق غاطسنمسفغةهعم ةيجئرفالاب و «كيبلا» مىسقنا

 ٠ ةينايهر رذنب ديقتي 0 نمدنع اهسال ادبور انيور

 فترزاملالاو :ةيعبق يا نيب وسنرفلك0مم16: امنومسي زيلكتالاو

 0هممالثمه" الواهوك”نويلاطيالاو ٠ درو ليلك يا 12ههد-1مهستبنومسي

 ةييرعلاباهئامسا نمو ٠ليلكأ يا 00:هدد نالانوعسي مدكل ةيعبقيا
 بتك ةدعيف تدرواهكلةغللا نيواوديف درت يو ٠لوالارككبةمجسلا

 ةليلو ةلبل فلا باتك تيس تاج دقو : بلا حتفتواهلمملست ماوعلاو

 يرقملا مير ات يفو ٠ يناحنزلا يشاوح ضعب يفو ٠04179 جنرفالا ةعبط نم
 اهيمسلو ٠ ةيبرع ةيوسنرف مجاعم ةدع يسو ٠5:١ جئرفالا ةعبط نم
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 اناذي قرشلايىف ةحيسلا

 ةلكلاهذهو 4 حيبستلا ١ كرتلا اهيمسيو ٠ةبح فلاينا هنادرازهنويئاربالا

 فتوفرصتي كرتلا نا بجملا نمو ٠حبس ردصمنم ةيبرعلا نم ةذوخام
 فنراف :برعلا هيلع يرجيام فالخ ىلع برعلا ةفل يف نايحالا ضعإ
 حبس لعفل ردصم مسا يثو ةسبس ةموظنملا تازرحلا هذه اوم برعلا
 مل مهتاف كرتلا اما ٠ يسايقلا ردصملا وهو ايبست اهومسي لو :نبعلا لقثلا
 هوعسو هتاذ 'يشلا مه اوذخا ام اريك لب مهظافلا ذاختا يف برعلا اورام

 ةفل فيس فورعم ريغ وهو ٠ حيبستلا يف مالا وه اكرخآ يبرع مساب
 ءاجدقو :تازرخلا هذهل هولمعتسي م مرنكلا اردصمناكن او وهو برعلا

 حييستلا قالطاو ٠ةدلوم ةحبسلا ١ :حبس ةدام سورعلا جات ةيشاح يف
 :اناق .اذك 4 :ةروشملا تابختنملا رردلا نم ١١؟ص رظنا ٠طلغ اهيلع

 لمعتسي نم 'ىطخن نا رسجنال اننا ىلع :ةروغنملا ةبختملا رردلا نم حصالاو

 مسا > ظفلب يشلا اومسي نا مهضعبل زاج اذا هنال ىنعملا اذهب ةظفالا هذه

 لقندقو 4 ردصملا > ظفلب هوعسنا مريغل زوجيال فيك ىزنال 4 ردصملا

 بييلاو تينا : ملوقك ردصلاب ةابس ةريغك ظافلا برعلا نع
 يف مهو اهريغ ىلا :ةريزتلاو ةيهنتلاو ةيدوللاو هبذتلاو طيسقتلاو نيتمتلاو
 ةفرصلاءامسالا ب هذماهعضويفنوبهذي لب ردصلاىنمم نوعاريال كلذلك
 ىلا هنع لودعلا نم ريخ برعلا علطصم ىلع يملا نا ركسننال اننا ىلع
 : كنال .هفلات | جوا قيرط يف يرجلا ىلاو هعضت مل عضو

 يدنم جهلاىلا دصقل ناو تالض ٠هجهن ريغنم مالا تيتاام اذا
 اس او جيو بج سس
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 تايفولا ىند ىلع :هينيم بدالاىف لئاوا 4

 تايفولاينس ىلعةبترم بدالايف لئاوا
 1مم ريمستوس همام صلب ءم ستتم انا( ةدتسب

 طقن نم لوا < 4 مال «,١ - ه 59 ةنس ىفوتملا ؛ يلودلا دوسالا وبا ٠

 ٠ وحنلا سساو نآرقلا

 لع وحلا للع نم لوا 4 مالعد حو 117 > يرضحلا قحا وبا

 . ليقام

 عمج نم لوا 4 مالالكواالالا دعو ١ه4وا ١٠66 > ةيوارلا داح ٠

 ٠ تاقلعما يا لاوطلا عبسلا
 خي بتكوقغللانودنملوا كمالالا" و 1505 دمحا نب ليلخلا ٠

 يإرعلا رعشلا رصحو ضورعلا
 *فيرصللا عضو نملوا 4 م05 ع م 1407 © ءآرملا ذاعم ٠

 ثدحا نم لوا 4 م0 ع و 410 > يبعصالا عم رمحالا فلخ ع

 ٠ ةرصبلا يف عامسلا
 لئاواواةرهجلا ةيناثلا ةئاملا رخاوا وحنيف> ربكآلا شفخاالا ب اطخلا وبا ٠

 * تبي لكت حت رعشلا رسف نم لوا 4 داليلل ةعسانلا ةئاما
 هتافو تناك راس يلا نب نسحلا نب دمحم وهو » يسائورلا رفعج وبا ٠

 نم وحنا يف فلا نرم لوا « ربكألا شفخالا ةافو دهع وحن يف
 ٠ نييفوكلا

 نم لوا < م58 ٠ +08 يرسمبلا يوفللا ىنخملا نب رمممأ ٠

 ٠ ثيدحلا بيرغ يف فنص
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 عع ةيوغل دياوق

 ٍقشمدلاكيرشنب ىسوم نب نوراهوهو> يوحنلا 'ئراقلا نوراه٠ ٠١
 لوا < 3 -4وا 4 + ع ه ؟9؟ ليقو 59١ ةنس يفوت ةشفاخالاةمتاخ

 ٠ اهفلاو تاءارقلا هوجو عبتت نم

 غي عيدبلا لخدا نم لوا < م1 0557-١8 زتآ 1 ويا

 ينارعالا نبا بدالا مواع

 ةقوع رسل اواناةسبلا بحاص

 هيمسي ىذلا رئيوطلا اذهل ىملعلا مالا ام ةرصبلا نم لئاس اناس
 سرب ماشلا ىلاها هقرعيو « ناتسفلا ىبا » مسا قارعلا بارعا ضعإ
 ؟متركالا هفصو فيكو ميدقلاحبصقلا ىبرما ا همسا امو . دوهيلا لمجوا ىبللا

 كلنك ىمسو - دبعلا قياسيف « ناتسيلا بحاص هوه « ناتسبلا وباهاتلق
 .ءلاىف رثكي هنال

 . مورلا رع لحاوس عوبرنم :هكئاشلا نيضرالاو ةسبأيلا ةرفقلا نطاوملايف

 كلذ سكسي اضيا رثكي وهو قارعلا رايدنم لوقا ىفو نيت

 باص: لاق تارشلا باتكىف ىناتسجسلا متاحوبا فدو نسحا هفسو دقو
 .ءاعدج ريك ةهلسيلو نانرقو بئذو ملاوق وه امنا رضخا بدنج ناتسبلا
 كيذكو ة[هضاتخ ءاملعلا ةغلب همساو . بدنحلا اذها قد قداص فدو وهو

 ةدارطا نيب وهلبه.ثلألك ةداراهبشي وهو ا[نادا6هي وسن رفلإب وهوةسانونااب

 ةدارج هيمسإ مهضعإ نأ ىتح هتيمستىف سانا مهب امآريثك اذهلو . بوسعيلاو

 ممربادمع نملصالا ةيئانوي هذهو. ةفوعرسلا وهو رخآ مسا ةيرعااىف هلو

 اذه ببسو . ةليوطلا ةدارحلاب ةفوعرسلا اوفىع برعلا نا الا . ىنءملا اذه
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 ةيوغل دئاوت 3

 بسانتم ًاليوط نوكيال دارجلا نا ىلعنيتيبودلانيب ةدوجوملا ةرباشملا وه مهولا

 اهبئار نم ةرم-ثح ىه اولاق ةسودلا هذه جترفالا ءاملع فصو دقو عيطقتلا

 ةدارجلا ىه . برعلا لاق اذه'و ) ليوطلا اهدسحم فرعت ةحتجالا ةميقتسملا

 نيتمدقم نيدئاَش و ( انلف م مسجلا ليوط نوكيالىترةحلا دارجلافالاو . ة

 ضم ىو محاوالا تاريشخلا نم نيتاسدلاباحاوا فيعارسلاو ًادج نيتليوط

 ةدم تابودلا دصرتتو نيتكئاشلاوا نيتتتسملا نيتروكذما اهيدس اهتسيرف ىلع

 اهلاخمةكيم اهل تماقا امسبرت اذاو . انه تند اذا الع مجهتل لاوط تاعاس

 ستئمدوهو نيددقالا نانويلا دنعايبمسا دحااملمو راكذالا قت اهناايللا رظانلا

 ةياول ةنيكتما وانا [هصخب معاذوأءانكب ةنيدلاةذهكنملان ويستر فل |اميمسيو «ةنهكتم ىا

 31.متع-])1كن هللا ىلا ةعرضتملاوا "هلصملا ةئهكتملاوا 1.5[3دنصأ# ةسيدقلاىا

 ةءلاوا ”هئمرلابوا ةراجط |اهةصاتو هغمصم هجزا لكى امه لم ىهو

 ( "كلاش ةهنيا )

 هدصرت دنع هتئيه نم ذوخاق « ىنلا سرف » ىماشلا ىعاعلا اهمسا اماو

 ن٠ ذوخاف « دولا لمح ه اماو ريما رف ةهئيه اهناكف تارسثحلا همئانغ

 رصع ماوع نا ىلع. عيرالا تاوذ نيب ريمبلاك تارستألا نيب وهف همئاوق لوط

 كلذ ركذ دقو ةيبودلا ءذهال ءايرحلا « دوهيلا لجوا دوهلا لمح و نومسي

 قىلاكسروف

 ماج هجم ةنس دادغي ىفىفوتفاوملاو ناوي ا عفانمدباتكف مهيردلا نباًاضيا
 ىنءلااذ ماه ركذدقو؟مصو 1[2-1صبرعلاوريصمرايد راهزا هب

 ىنيئاللا ىثايرسسأ ا ريبكلا همجعمىف تس نرابأضيا اهرك ذوءابرحلا ءامسا نيب اهدعو

 ٠ الئاق هفصو مث لرولانع ائيش كانه درواف نوذرحلانع هءالكف ١مجم صيف

 (هف رحب اذك) دوهبلا لمك ما نودرحلال ملاوق عيدا فوه شحولا اذه نا لعاو

 ١١1م هنس هباتك بتك ىذلا 1 نارطم ايانيشرب ايليا مدعم ةرايع الفان

 ىذود لثم لسجر لوّبْنا صوصتلا ءذه داربا دعب بيرغلا نمو حبسملل

 دوهبلا لمح لب دوهلا لمح لاّعال ؟08 نم ةينرعلا مجاعملاب قحلم لا هباتكف

 مم دوهبلا مع دوهلا ةظفل لهجي هناكف كلذ لاق هنوكل غاتيرف أطخ دقو
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 موا داقتنالاو ةقراشملا باب

 ةدوسىفنيتيمو فاىمالاة رو ىف :ىمو تايم ثالث ةرقيلاةدوسىف تدرواجنا

 برملا ةفلنم عبالا ددم# لضاف دقن ١

 ضعب دقنب مكئذا_تسا داقتنالاو ةفراشملل ًاباب مكتاجبيف متفق منك :
 : لوقاف مكتاجم نم عباسلا ددعلايف هتيارام

 لماك ةعبطم نع همالكف ىدسنتا ىماح مهاربا بيدالا ةرضح ركذ

 مذهو « ةيواخبلا عباطملاب امنع سانلا ءاضتسال ”ةكورتم نآآلا » اهنا ىزيربتلا

 منا نوملعت مكنا لاحلاو .ةيراخم عباطم ةدعدادقي فنا اهأرش نم ىهوت ةرابعلا

 . ردشباشلا ةعبطم ىوس ةيراخم ةميطم اندنع سيل نا علا

 ءالغلا ثحبىف ضايرلا. نع ءوهةصخلام « رهشلا مئاقو عدا » بابىف ءاجو

 راجتلاابنم ردصيام ةرثكل ةعال يم ةمعطالاراعسا تاازام ) : هصن ةداعا اذهام

 غاصشيغ ةئامي ةيضاملا ةنسلاىف ةطنحلا ةنزو عابت تناك دقلف برغلا رايد ىلا

 اهررحم نا ةرابعلا هذه نم ىهاظلاف ( نيسمخو ةئامب مويلا عاب ىو حم

 ةهطذملا ردصا اذا رجاتلا نال اهتالماعمو ةيراجتلا لاوحالا ىلبجلا منا لبجم.

 ىسني ال هناف ماسغولك ةثامل ًاشيغ 16١ ىا رعسلا اذهب برغلا رايد ىلا

 ىرت لهايف ًاشرغ ه٠ نع لّم'ال ىلا لقتلاو نحشلا تاق نم اهقسايام

 اورسشيا عوجلا نم كتله سانلاو مظع طحق هنماهبا فيماالو © برغلا رايديف

 شرق 7٠١ نم رثكاب ىا ىرتدملا سيك قفاوبو رجاتلا هبعري نمي ةهطنحلا
 ٠,٠١ ”هزولا رمس ناكذا ابرواىلا لسرت تناك ”هطاخلا نا حيحصلاو -؟ حب

 !ذه ىلا ةمرصنملا ةئسلانم ناضمر نمىا اهرمس قرتنا ذمو.نود اف ًاشرغ

 نومتهم راجتلازا كلذ ن_ء الطفو . رايدلا كللتىلا ةيحدحا لسريل مويلا
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 داقتنالاو ةفراشملا باب فذ

 ى ١١ ىو الع ( كرمكلا ) سكمملا موسر الولو . دئهلا نم ”هطدملا باجي

 ةنسا ك١ 9ىف ”هبالوال ًاريرقت ”هيدلبلا ةرئاد تددق كلذلو . دادغبف ترثكل ناملا

 درتىنلاراخدلا نم موسرلا عقرت ناهبةيلاط ( )سو ةئسادل مم تح زم

 ةاعذح ةءولمملا سايكآلا نم ولالا تام لب ىولالا اورنأ عفرتىتمو . دنهلا نه
 فيراصم نع لّمتالىتلا باجلا فيراصم مهديكتدمب كالذو . ةيالولاىلا ًازراو

 .اضآ روكذملا لاسرالا

 متسحا دقلو . سراف جيلخ ىف صوغلا سما ةغلابملا باب ىف لخدي امو

 « . ”هميظع "هفلابم اهيق نا ن نظنو عرق ىف

 نيفارملاىلا دساامبلغا ىفانلا قارعلا ىلع.دءك بيدالا لماحتن م تيأدو

 هركذام لمعي الو.قارملاعم قألا ذا قا فلاختام « ىروسريدملا » ةدامىف

 مالت نا بي الف . تافارخلاب اوك" نيذلا فالجالا ضب ىوس بتاكلا

 دهاسو هلا مكس ناعا . ىلعا مالا ىف مكيارو -- . افاق لعق "هما

 . مكلامعا

 110 اول تنس ١ ك ١ ىف دادغب
 ناتسدركرابخا نم عئاقو ٠5

 طمتدولعع لع 111م مزدع 6 1

 نادلكلا ىلع درعس ةفقاسا سيئر ريذ ىدا نارطمال

 6( 151٠ ةنسل ةيونرفلا ةيوسالا ةلهلا نم لتسم 2
 ١51١ ةنس بمشلا ةمبط#, سيراب ىف عبط٠ نما عطقب ةحفص ؟ه ىف

 لاحر ر صصخت:# نا دعب الا هربق نم رشن الو لب اندنعإملا ضونيال

 ٠ اهداص اغرفت اه غرفللل ةمزاللا ةدعلا اهل تودعيو ةدودعم ثاحبال

 توفت انا انينارهظ نيب ىرن الطف الاو ماوقو مهتاقوا ال نيرساح

 انيار انك رن اذهلو :رظنلاو ثعبلا لها تاي رخا يف ىتبن انناف فتن مولعلا

 نارطلا قيقحلا لها نب دن ناب رختفن نحن اهو :ليبقلا اذه نم ءاماع
 ةددملللا اهتافلو ةيقرشلاةيخي راتلا ثاحبالل غرفتدق هناف ينادلكلا ريشيدا
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 00 داقتنالاو ةفراشملا باب

 ةعاربلا نم هل ا دهشت فيلات ةدعمضو دقو نانبلاب هيلا راشي نم حبصاف
 هرطسالا هذه ردص يف ةروك ذملا ةلاسرلا هذه كلذ نم عيضاوملا هذه يف

 تالبجعنم ةيملع ةلجع لفعايف اهرشنو ةبوسنرفلا ىلا ةبمرالا نم اهلقن دقو
 ابيلع صرح يتلا ةيخي رادلا قئاقحلا نم ريغك يح نع رفست تاج ماعلا
 ٠خيراتلاو رابخالا دقن باص ا اهقئاقد عبلتيو بيقنللاو ثحبلا لها
 اهءارو انهذه هدطخ ىلع ةرباثملا هل ىنمتتو هتيده هتدايسل ركشن نحنو
 ٠ نينسحلا رجا عيضيال هلو دئاوعلاو دئاوفلا نم

 برعلا ةفل حيصق ىفءبهذلا دئالق باتك 7 ٠

 اقباسةيرصملا فراعملا ةراظن يف شتفملا بايد يدنفا دمحم ةرضح فيلات
 لوالا ءزجلا

 وحده وشلا نم اهو ةيونل ةلك 0٠٠١ نع ديزيام ىلع لمتشيوهو»
 ريغو رئاس لثم ١٠٠و اقيدح 190و ةيئآرق ةيآ 0٠ -ورعش تيب ٠٠

 تالككاو - ٠ فولالاب دعت يتلا كسلا عماوجو لكلا عباون نم كلذ
 ميجلاو ءانلا ءانلاو ءابلاو فلالا ةسمخلا فرحالا دحاب اهلوصا ةءودبملا

 عبط - فلكولل ةظوفم عبطلا قوقح -- ٠ ءزجلا اذه فيس بلاطلا اهدجي

 ٠ «رصم قالوبي ةيريمالا ىربكلا ةعبطملاب

 ريشاوءاعيتفلا دراوم بلغا همه رفص ىلع ىوح ةغللا نتميف بانك
 تاقلشم عيمج تعو :ةيبداةماةمناويدلاا خه تاي ولم نمو ٠ ءاغللا عراشم

 اذهقكو ٠ لصالا اذه عورف عيمج ظفح معلاطملا ىلع نو-مت للج ةدام

 يوغللا بايد يدنفادمحم ةرضح تافا"وم نم هنا لاقي نا اظيرقل فبلاثاا
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 داقتنالاو ةفراشملا باب ان

 يف ال ةغللا لبس نم ريسيالوحيصفلالءلماناطختنال يذلايودبلابتىلاو

 ةبفولهريغ اهاصقتانلوقب ديرنالو ٠ اصقن د اولا ضعب يف ىرذاننا ىلع ٠ حيسفل
 داوم عيمجى ا صقتلا انيس دق نوكن اذه اناق نا اننال لصالا عورف عيمج

 ةروجهملاريغ ةلوادلملا يناعملا ضعب صقن انهصقتنلاب ديرن اننا ديب؟بانكلا

 الولاس ىنعمت:ءاملا ثعبنال ازكذ اهيف ىرتال كناف الغم ثعب ةدام يف ام

 تعبط اذا بانكلا ناف اذه عمو :ناروبشم اهنا 9 شيلا ىنعب ثعبلل

 فنرتم يف ثادحالا هيسديا هلوادتت ارفس فخا نوكي هئازجا رئاس

 :همامتا ىلع هللا هناعا ٠ ةيب رعلا ةغللا
 قامملا ءاضفلإ سوماق نم ثلاثلا ءزجلا < ٠

 + ىاحلا عيومم ىدنقا ناهلس هفلؤمل
 فاؤؤمال ةظوفحم ةجرتااو م.طلا قوقح

 ( ايدو ) ءآديص ىف نافرعلا ةعبطم ىف عبط

 كيس لوالا هءزج ىلا انرشا يذلا « "| دنلا رعب نماتيلالا ءزجلا اذه

 اهارن اهنع ثمبلل ةدام هيف انبلطالك نحنو « :١16-١١5 » هذه اننلجم

 نيوانعنا ىلع: ١ فسان اننا ىلع ٠ عورفلا عاونال ةعماج هبف طسسبلا ةبلج

 ةييغرفالاب و ةبكرتلاب اهتفدارم اهناجيناكو لف طقف ةبب رعلاب ةب ولكم هداوم
 نم ةظفللا دي رت دعب هيف بلطت داوملا نا ىلع :م٠ هتدئاف تفعاضلا

 تارلطصلا مجاعجب نسف الو. ةغللا بنكي ًالانوكيال اذهو ٠ اهدئاوز

 ىلعا فيس ةبونككملا داوملا :ل: :اهدئاوز ىلا رظنلاب كلا نودت نا

 دعب * © صلوا في الثم بنك هاف لاونسالا ةدرلم ريغ ةحفسلا

 يمه اهنع ثحبلا بطق رودي ةلكر خآ نال «دج» هدام « دجلا ه ةلك
 «دج>ةدام « ةدجلا » ةلككا يناجب بتكدقف +0 صيف اماو ٠ ةدجلا ٠
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 موو داقتنالاو ةفراشملا باب

 ناونمب ةدالا نونعت نا بحي ناكف «مئارجلا> يف نعي كانه نا عم آيا

 اماو٠ روهشم وه اك مرج ةدام يا ةحفصلا فِي اهنع ثحبس ةلكر خا

 كدي بتاكل لاوي آل تت -تاسلطنملا هذه نر اخ دتف كلاوإا

 الثم ةحنج ةظفلك"ةيبرعلا يف لوخدلا ةيكرتوا ةيماع اظافلا باتكلا يف
 ٠ ةييرعلالوصامملهل كارتالادي ىلعةيب رمل اتلخ داهناف؟ +5 صيف ةروكذملا

 لالخ ين؟ 5 سيف هلوقكو - ٠لوالا مضب«حانج>اهيف لاقينا حصالاو

 اهيلعظافلحالا:ةحفصلا كلن يهلوقكو تاونسرشعحصالاو ٠تاونسةرشع

 واختال ةيوفللاو ةيوغلاو ةيفرصملا طالغالا هزه لثم نمو اهب حصالاو

 هبا هيكل حت ناءاجب بكن يختم :
 ةهيرععبلا لئاللا ءاوا . مالا تاقبط ٠

 تأشن فيكو ”هبرشبلا لئال-!ا لوصاىف ثحب ىئامجا ىعيبط 7 باتكاذه »

 لئابفلاو مالا نم ”هقبط لك هيلا مسقن امو ٠ ضرالا ىف ترسدتلاو تاقبط ىلا تعرفتو

 نالا اهرثمو اهترجه رادو اهاشنمو ةيبدالاو "هيلقءلاو ”هيئدبلا "هما لك صئاصخو

 ٠ اهلاوحا رئاسو ايام اهبادآو ابقالخاو اهتاداعو

 « 1415 ؟هنس ريهع ةلاجللاب لالهلا "هءبطم ٠ لالبلا ”ىعنم ناديذ ىجرج فيلات
 باب نم الا نيفلؤملا رئاسيف اهدجتال ”هيزم لداحلا ل اذه بحاصل

 ىلاو بدالا ءانبا ةهجاح ىلا رظني كب ىجرج نا ىه :هيزملا ءذهو . ةردنلا
 رافسالا نم هتعارب هزربت امعدصلابأ ريو لاخلا دسيف ءارقلا داو هيلطتيام

 لئابقلاو مثالا هئقرعم ىلا فوشةبوهيلع فوتولا ىلاقوشتي ناك اممو . هيفتلا

 لسيجوا موق مماب بيدالا عمس اذاف . ةةطيلا ءذه ىلع :هئوئيملا لايجالاو

 ىلا ىلاوا هنوف فرعينا داراو :ةقيصسوا ةلجيوا باتكىف همسا ىلو رثعوا

 اذه ناسفثملا بتاكل ةرضح عضوف . ءادص لم ًافينصت دجال يمت رةلالس

 ءلطا رقسلا

 ىلع فقد ىلوالا رطسالايف رظنا مانا الا كبلع امو . ةلاضاا ,ذه لثميف

 هنع د_كنيام لك ىلع لمت_ثا دقو . حرجلا ىلع مهر ملاك ءاجف

 ٠ ارفلا كلذ فوج
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 داقتنالاو ةقراشملا باب عود

 فيصتلا اذه قركذ هلالإ : اهنم رومالا ضعب هيلع ذخان اننا ىلع
 «لئابقلا» هلوقيف غلاها نظنو «. لئابقلاو مالا نم هقبط لك هيلا مسقن ام
 عمسست ملواءا_ملاوحا ركذ نع الضف اهلاساب مست مل ةديدع لئابق كانه نال

 ارثا مسرب ىرتال كناف موتو كيحلاو ةدرملاو رويلاملا ركذب مايالا هذه

 لثم ركذ ىلع ًاضيا اهل ممن الف "هضرقألا لابجالا اماو . باتكلا اذه ىف
 ماسلا ريثت اهدادعت اندرا اذا ىتااهوحموجوجاموجوجايو "هقمارجلاو ”همحارجلا

 ةيئارخلا رومالاب ”هنهارلا ةهيخيراتلا رومالا طلخ هلا 9 .ءارقلا ردص ىف

 ةدملا نوردقيو ه ٠١ صيف هلوقك نيثحابلا ضعي ليختوا مهو ىلع :هينبملا
 لوالاممرلا تت هلوقكو ”هنس نويلم نم رثك اب ىديلجلا رصعلا اهقرغ

 ردد 1!

 ىتلا ١

 ١ ص هلوقكو . ”هلس 7٠٠٠٠ ذنم ةرجحم ناسنالا اياه » 1١ ص هباتكنه

 نم ”هفورمملا هتلاح ناسنالا لبنا ىلق ةلواطلا نورقلا رورع لوسي ملعلاو »

 ءاملعلاو :ىاق ولف .هتطوم ريغ ىف ليختلا ىلعانه لعل قالط اف« ىنقعلاو ىندبلانوكنلا

 لثعوو ًاعساشأن وب ىداملالعلاو قيقملا للا نيبال باسال... ادك نولوظي نويداملا

 ٠١ نم ىا هباتكن م ىلوالا تاحفصلا عي ىف "ىراقلا رثعي لاوقالا هذه

 ةمساس . م عراتلا لسسيق ناسستالا غارات » بجوا ضسعي ىفو 15 ىلا

 784 ص نييدوس' هءضوكح ا_هعضوم ريغ ىف لايجالا ضعي همضو

 نويءاس مهامتاو 'ىثيف ماسقالا كلت نه اوسيل مهما عم.ىربكلا نييماسلا ماسقا نيب

 ةمسئاادالبلاناكس نم مهريغو نيقارعلا ركذينا بجول الاو ماشلا عوبر ناكس

 معقداك.نويءاس ل سالاىف مهواهيلع ”هبلغتملا مالا طالتخا اهيف رثك ىتلا فانكالا

 ايف حنرهالا ىرخت مالعالا ضءب ركذيف ىرجم 4. ماشلارايدف كلذ لتم

 مشو 746 ص تلقلا هلوقك . اهيأ برعلا ىرحت ىرجول اهنع ىف هنا عم

 :هلوقىف 58 ص ىف هنءو ليجلا!ذه ىلا ةيسن "هيطلقلا بالكلا هنمو طاقلا

 نوبابسسلا حصالاو « شابحالاو :هئباصلاو نويريملا مهو : بونملا برع »
 مهدنع اهب دارو 8تان«عان# جترفالا نع لعن امل هنكحنل ايس ىلا ةهيسن

 77ص هلوقكو.طلغ وهو ”هئباصلا انه دارملا نانظعم نوبايسلاو *هئباصلا

 ءالؤه اهتكي اك « زمجلا » حبحصلاو جنرفالا نع ©طع# "هلك ةلقان زيفلا
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 اناني داقتنالاو ةقراشملا باب

 نيملا لمج :هغل ىلع « زأجلا » مهيف لاما زوجي هنا ىلع . مهفورحب نويماسلا
 ةيرحمالا ىف ارسم : عرش ىفهلوقك ( "41 : )1١ هغأ لالهلا ىف كلذ ءاج ةزم*

 8 :  ”ئملاب برملا دلع ”هقورملا ةفالا فالخ ىهو.:هيبورثالاف عرصو
 ابدعت ايوا 08 رفالا ”هظفللا لقي هلا ىا ”هيوغللا ظافلالايف كلذ لتملعشب

 رعلا "ةحيصفلا ”هظفللا كريو افرح ىنع»

 نول حسالاو زئربلا نول 'هحفصلا كلت ىف هلوقكو . ليسا دخلا حصالاو

 4 2 . ةيدايلا لهأ دنع ىتح قارعلاىف ةروهشم ىنمملا اذهب هبشلاو . هبشلا

 54 صرف 5 دادغإ تاعوبط» انركذي هلا ىتح ةريثك عبط طالغا باتكلاىف
 لاح ىلع ءاقيلاو عمجتلا ىلا نول©م مهن نويماسسلا اماو : هلوق ىف

 نا حسالاو . عمجتلا نم الدب دمجتلا دارا هنا كش الو «. ةدحاو

 ١ حصالاو ”هيدهملا تامدقملاف ,س+ :هحفسيف هلوقكو ٠ دولا

 طالغا باتكلا ىف ا/ .  ًاطلغ ٠+1 نم رثك | طالغالا ءذهنم ايددع
 حسصالاو ريط ىلا صم ناسنا هلصا : 18٠ نص ىف هلوقتك ”هيوفلو هيوحم

 حطال_ناقواو .حطاسم بنا مهإو 185 ص هلوقكو . ًارئاطوا ًاريط ضمقت

 ةلكرركو.رثك ١ دافاو حصقال « سعف مهو >: لاقولو .ًاس رع ناكل ضيع ىا
 هجو الو ًارايم اذه هطاغملا انرششا دقو .ةريثك نطاومفروصق» ىنءعي رصاق

 لوعفم ىنمأ لعاف ”ىحن باب نمىا قرض هجوباب نمو فلكتب الا :هييرعلا ىف هل
 اماتلكو #4 ص ىفو . ىدعتن الو مهنع تعمس ىتلا ظافاالاىف الا ىتأيال اذهو
 نوبو-رفلا حصالاو نويواسارفلا ًارايم هلوقكو :هتئام حصفالاو نانتئام
 اهدارفا تاني نا حسالاو .باشعالا ىلع اهدارفا تاتقيْنا . 0 ص هلوقكو
 ًااطخ كلتو . رواغملا دير وهو رفملاو ةحفصلا كلتيف هلوقكو . باشعالا

 اهزمعو ءايلا طن دقو . ىطاشلا اولزن ًاضريا ةحفصلا كلتىف هلوةكو . ريبك
 باتكلاليذىف ىذلا ىئاجهلا سروفلا . / -. ريغال اهزمه حصالاو . امه
 نييناملإلاو نوسكسلا الث. هباتكىف ركذ فاؤملا ناف . بولطملاب فاو ريغ
 لخادىفامع رقشتزا تدرا اذاف.مهريغو رحملاو كبلاونييومل ييئامروا
 . اهيلع 35 الف سرهفلا ىف امتءلط اذاو سروفلا :هعااطم ىلاتحتحا باتكلا
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 ءرراجامو قارعلا ىف رهثلا عئاقو دات مهم

 بهذتوهتائيس ىلع ديزت هتانسحناف باتكلا اذه نماغمنم انددعامهمو

 م ابحاص ارتوالا ًاباتك فاؤملا بتكي املقذا . امل ًارثا ىترنال ًاباهذ

 جاورلا هباتكل بلطنو بدالا مله ىف اذه ءزوضب هثنهن انناف اذببلو عوضوملاف

 هدسمو بدالا زونكنم ًازك ريسخ دقف هيلع لمح النمذا هقحتسي ىذلا

 . ةلزتم اهب قكد نيا . اةعيارلا رفسلا اذه ةلزنم ىلع كلديام ةراشالا

 ذوو م هيل اور"
0 

 ا

 فئارعلا +5

 نم ضايرلا ىبونجىف عيبس ةيدوا ىف ناطلط رئاشع ىلع فئارعلا تمم

 ءةريثك مئانغ اهنم اوملغ دقو دمحم رايد

 ةفوكلاىف صار دومم نبا ىدنفا ىدج لامحا . ”؟

 لامجالا نم هلفام كنودو ةفوكلا ةدحان ةيريدم ليو وه لجرلا اذه

 'فجللاو ةفوكلا نيب ةريسم كلس عضو 0 هيوكحلا لاذ ءانب ملأ 1 ةياطلا-

 ديش "© تارفلا ىلع ةنيكم ة ةئيلم تاتسم ماقا 8 ءانب نسحا اهريسج ى 6

 ىب ماعدقلا ةفوكلا رانا ب اهفقسو أ ًاقوس رمع 4 ثيدحلا زرطلا ىلع ًابتكم

 ريط ةحنجا رشل نب ( ىومارتا ١" ) دادقلا برَع ( ةناخوغارق ) فخم
 نءالا

 نيرسثتنملا بارعالا بولق لامسا ٠١ اهتاهجو ةدلبلا عوبريف ةحارلاو

 ةيحانلا هذهل ًاريدم نوكينا ىسف ةياردلاو ةربخلاو ةسايسلا نبحم !ماجراىف

 (هياعةدهعلاو حايصملا نعد الع) !هاوسبلدسالو

 سراف رايد نيبو قارعلا رايد نيب ةراجتلا + ٠

 تحبصاو نيينئاري الا انناريج دايد نيبو انرايد نيبةئسلا هذهة:راجتلا تراب

 نكفلا نم ءاجرالا كلت ىرتسعاام بيسب ردقنال رارتضالاو ةريدك رئاسسحلا

 نافلا كلت ن* اكو . اذه انءوب ىتد دقتن اهلا رمح لازنال ىتاا تابارطضالاو

 ةياجم سرسفلا ىداوبو دارك الا لب بق ضنب ءاسؤر تذخف فكت 1
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 موب هرواج امو قارملا ىف روشلاعئاقو معدات

 لب كلذب نوفنكيال مهضمإو.ًاهرك الإ رشب اهل نعذيالو عرشلا اهلشبالةم رع
 نوتبيو عئاضبلاو لاوءالانم اهعمام نوكرتيو موماما لفاوقلا باود نوقوب

 ةراسخورجاتلا ةراسخ نيتراسخ ةراسلا نوكتف اهوقاتساىنلا باودلا مسفنال
 محو ناروك ءاسؤر دحا نا ىضاملا رهشلايف مهضعبل عقو دقو . ىراكملا
 اواو ليخسوؤر ةعبراو ًائي المح ؛٠ لئاوقلا ىدحانم اذخا ليمرعم
 ذخاي ناخ ريشمو . لفاوقلا باكا مه تناك ىنلا ةسداالا عيمج ايلسو راح

 ةهملقو نيريش رصق نيب ريس ريعب لك ىلع ( ”ايتنس ه٠ و كنرف ) تانارق م
 هسفن تءاشام .ةخايةوان ره ما ناخ ومحو لاومالا نا هسفنل مرام ادعام ىزوش

 ةلودلا( ردتيهاش بتاك شاب ) ىرج باتك سار هذخأيام كلذىلا تفضا اذ

 ردنيهاشلاهذخاي امونارعإ ةريشع لك ىلع ( ًاممتتس ه٠ ) نارق وهو ةينامعلا

 هقرصيامكل رهظ( لاح ضرع ) ةضيرع لك ىلع (تاكترف 0) تانارق٠ ١وهو
 اسهلك) . لمأتت نارباو قارعلا نيب راجتالل عئاسضبلاو لاو.الا نم راجنلا

 ( فرصتب ضايرلا نع

 ةيئافلبلا برحال دادغب قوقح بتكم ةناعا 4" ٠

 . ءاضستللا يهداز ًاحرمص ًاثرقومو بتكما اذه ةيلط هب عربتام غاب
 ةيمظعالا تالممنم اشاي دارك ةلح سوف ٠7٠

 ةروكذملا ةللا سوغ ددع غاب دقو . اف نع سون دعب ةيالولا تذخا

 ١١ ددع غايو ًانياس اوناك نا دعب ةمسن و٠.٠ تنكنادعب ه٠١6 تا

 اونوكيملو . ةلحلا كلتىف بارعالانم ريثك لاخدال نوصحملا قنو دقو ١

 . ًاهاس نيديقم

 ناسارخ ىرقىف ةياهالا بتاكملا 5 ٠

 فضح ناسارخ ماقم مق لوحي ىأرت ناسارخ ىرقىف كب ق

 ةيلها ةيئادتبا سرادم حتف ىلإ سائلا قوشف ماعت نودب لافطالان م نيريثك

 :رثا ةباجا نوريثك ل عفت ىرق ىف بيناكلا هذه حتت متدقو بدالاف ىمهايا

 1و ( زورلازارب ) زوردلبو زرمورديوهلا هللابانا نيملعم اهبلا ةموكملا تا

 . هلثنؤ ريا اذهيف ىىدنم لك
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 هرواجامو قارعلاىف روشلاعئاقو عيدان نفل

 برعلا رايدو قارعلاف راطمالا 57 ٠

 تمدقو ىونالا ضب نم نع' تناكنادعب ىناثلانرناك رم ىف راطمالا ترثك

 فوجلافلئاغ ميصقلاو ضراعلا نيب هذهنم ناكأم ام-الو برعلاو قارعلا رايد

 ٠ اهضارا نم روطمملا ىلتش بارعالا تريشتنا دقو ةريزهلا باقف

 ديشرلا نبا لوسر فسولا دوبع ٠

 دصاقمل ديسشرلا نبا ريمالا لبق نم الوسر فسويلا دوبع دادغب لصو
 ٠ قارملا رئاشع ريطوةنسح

 نيرحبلاىف ةيبرحلا ةناعالا ٠ “و

 فلا ىتثم ومن ) :هيبور فلا ةئام ةريزجلا هذه ىف "هناعالا عومج تغلب

 . ليلق دعديزت اهلعلو ( كنرف
 برعلا ةريزج ىلاءش بارعا ٠٠

 ديشرلا نبا ريمالا ىلا تارارششلاو ةيطع ىبو تاطيوملا رئاشع تيلط

 كلتطبريا اهءاسؤر مدقتساو ءالزن» ءاهتاها نيعو لمفت هبارعا ىلا اهمضينا

 .اهلئابق ع اشءوبرعلا ةريزج ءايماةلءاشلا ةيبرعلا ةعماجلاب ًامكحم ًاطبر نئابقلا
 دوعلانيا <

 ىلا-هش هتيطو مدقلا ىلا بهذو هنراما ةءصاع ضايرلا ريمالا اذه حرب

 فتاكتلاو رصانتلاو ىنتلا ىلا مهوعدبل دمت لئابقىلا هلدر ثب دق

 دشا طبترا دقو هلامعا ثعنو اهلعحمو (نايدولا)ىف همايخ برضينا هين ىفو

 .ءادعالا تامجهل ًادر ديشرلا نبا ريمالاب طابترالا
 ةينيسحلا رهلافشن ٠

 . اهعابم برشو رابالا رفح ىلا سائلا داعو ءالبركو ةديسملا رهن فدن

 ىناةم وكلا ىسع . هامل كلتعرجت نم ضارمالا نم دلوتبام دحالهمتالو

 . ةيلاث هيرك ىلا هدعب جاتحمال ًارفح ربنا رفح يف
 دريااوراطمالا +58 ٠

 صخدو ممج ريخ ةئسب لءافتننا انتلعج ىتح رهشلااذهىف راطمالاتلاتن

 .روشأا اذه نم رسشع سداساا ىفرفصلا ىلا رحلا لزندقو.ىنامالا هللا ققح مظع

 ءارقفلا رثثاكتو دادنب ىف قيضلا 4 ٠

 دوهملاو نيملسملا ءايحاىف امسالو ىرخا ةلحم ىلا ةلينم ناسنالا بهذاذا

 ءارقثو .٠ تانبو ءادسنو لاجرنم ًارفاو ًاددع نيدكملاو ءارق
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 3 هدواجامو قارعلا ىف رهثلا عئاقو عيدان

 ال نمو :هقدصلا قحتسي نم مهو سئانكلا باونا ىلع نومحدزر ىراصتلا

 "هماتلا ةوقلاو ”هحيحصلا ”هيثيلا بامصا ىلع قدصتملا نا مرج الف . اهتدتسي

 قرعإ اوشيعيل اولفتشيو اودحينا سانلا ءالؤرب ردجالاو . ءآلب ةهمالا ديزي

 * ةفلالا ءآودا دشا نم ةيدكلاف الاو . ميج
 ىمجالا لهجلا جاتن ٠

 تنزحا ةهلؤم هعيقو ( ١ ك 7٠١ ) ءاروشاع راسن ةيمظاكلاىف تعقو

 ةيمظاكلاىف نوعمتجي :هملسملانمافولانا ةئداحلا هذه ةروصو . لقاعلك باق

 كاذيفكانه نييلأتلا نم ناكنم ةلمج نمو . فاعلا ”هعقول ًاراكذت ءاروشاع موب
 ظنك ١ اذا هلا ىهو "هيس ةداع رايدلا هذه ىفو خركلا بناج نم تاعامح راهنلا

 نم مهياو :هينالفلا ةدلبلاوا ةلحغلا نم مهما : مهنيب امف اولءاست ةهحاسىف سانلا

 روغ لاخلا اثني لاؤسلا اذه ىقاا اذاف . ىرخالا ةيئالفلا ةدلبلاوا ةلحلا

 كلوحتيف روفنلا اذه مس نا ميال مث ”هنيدمو ةنيدموا ةلعو ةلح ناكس نيب

 ام افهو . لتقو حرج ىلا « مكلو برض ىلا ءمذو حدق ىلا ءمشو بس ىلا

 خركلاةلح نم نيذلا مهنم ”هيمظاكلالامج ضعب لعامل هناف“

 دحاو لتق نع ”هعبقولا تاجتاو اولئاقتف اوحراجتف اوكالتت
 طظاكلاىف عقو

 6 اوزياننا

 ضبقف. خركلا لهانم :هثالث حرج نعو مهم اهثالث حرجو ةةيمظاكلاا نم

 نوكت :هئداحلا هذه نا ىسع . نجسلا اوعدواو هتءاحو لتقلاب مهما ىلع

 ! اهايطر ىلع اهرهسو :ةموكملا همهم بالا اذهيف ةريخالا

 بارعالاو نودملا كب محم 5

 نه :هعاس 14 دعب ىلع « ( ءارقشلا ءام ) ىنع مون

 ديعسلاو رودبلا :ىهو هل ةةيداعم البق تناك ىب

 ١! لزان ريمالا اذه نا

 1١ هيلا تدقو دقو
 اهيلاهاب مويلا تلزن دقو .اهنع افعف وفعلا هنع تبلطو ريطمو دايزلاو زاوفلاو

 براحت ىنا'نم برغام ميعقلا نامجش نم هيلا دقو دقو . هيضاراىف اهلاوعاو

 ىف مايالا هذه ىف خببثلا اذه ةوق تحبصا دقو . اليخ مهالعاو مهحلست

 صج ىلع جورألا نع اغاب طافءانبا لدع اذهاو . باسح اها بسحت و دايدزا

 مهو رداغمما نيفاصماوناكو مهركذ سم نبذلا بارعالا نا اوأر مهمال امسالو
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 هرواج امو قارعلاىف روشلا عئاقو خيران ضن

 هياانومضني مهلا دبالو ريفضلا ضعب الا مهعم قبب ملو كل ىمجىلا اومضناو

 ىو( رضخالاوهو)رضحلاب رش ةلزانلا ريفضلا ىلع هل هيرس ترافا دقو .ًاضيا
 رئاخذو ًامنغو اليخو البا مهن: تدنقف ةوامسلاقيرط ىلع ىجاردلا برقبةيحان
 ةازغلاقاسف ةيحانلا لخاد ىلا تأجل واهادع هجو نم ريفطلا ترفو . ةريثك
 (ضايرلا) . هسفنب ًايجانطيوسنبا رفو ةريشعلارارف دعب ”هئاسلا نم هودجوام

 ضلاو كب ىمحم 07

 نودعس ةوطسل ناك : هتسالخام ( ةرصبلا دئارج نم ) روتسدلا تلاق

 ريفسضلا ةريشع تناك اميح كلذو ىدصلا ىارتم ىود الا نيدسلاىف اغاب

 كلذب ترها املا ىتح هيح لبسيف جيملا ةلذإب ءارضلاو ءارسلاىف هل ةريصن

 اها دش ىنلا :هءيقولا عئاقولا هذه رهشاو . هل نيصاخلا هباعا رئاس تقافو

 .حابصلا كرايم خبشال هتوادع ناباىف 1الا/ ةهئس ةةميقو ىأ هس اشإب نودعس

 ريفضلا نيبو اشايلا نيب مقو ةدحاو ةلاح ىلع ميةئستال رومالا تناكاملو اذه

 تمسج هعامطانا الا هب لفحال ًافيفط بيسلا ناك ناو نملا رهظ باق ام

 .هل ةّعيدص تناكنا دعب هل ةودع ةريشعلا تءاَقناف رئابكلانم اهتلعجو رئاغصلا

 داعبا ىلا ةرصبلا :هيالو ترطضا ىتح نيمصخلا نيب نتف ررعث ترياطتو

 تام كانهو باح ىلا ًاروفع هتلسراو ءامدال ًائقح قارعلا رايد نع نودعس
 ىمجم هنا ماقو الا تومي داك امو 1808 "هلم

 ةرامالا رقم ( لئاح )ىلا ًامجوتمهع وبر رداغق اهتاوانم نع ًازجام رخالاىف هسنفن

 "صرف رظنني ريمالا اذه ناكو ديشرلا نا ريمالاب را .ديسشرلا

 ىأر هناالا . ريفطلا نم م

 نيب نييلاتاذ حالصال هلجرو هلي هب ريجتسملا عم فدحزق قارءلايف برضال

 رارسالا فاتك نامزلا نا الا . ا_مراج ىلا ءايمال ”ةداعاريفضلاو كب ىمحم

 ءاضرا اهذخإبو اهوزغيل الا تأمل ريمالا نا ىا مالا سكع رهظا رئارسلاو
 يبمالاعجر ريفضلاو ديشرلا نبا ريك ”ةكرمم ترجذا دعبو . هب نيذئالل

 اهيلع ةركلا لواحيا ىمحع فلختف تكيف ةريشعلا اما ًارفاظ هتراما رقم ىلا

 : باطتب 0 ديلا اًذهىفو.موياا ىت- ةهيلقلاهذه بلطتب لازامو .حلشب لف اتهوىف تمادام
 ىا اشاب ديم همع نم هل تعقو ىتلا ةورثلا وهو ) لاملا هءدل رفوت ا ريخالا
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 فلي قارعلا ماوع تادرفم

 .مم عاّسالاو لاتقلا ريغ 1 ددعلاو ددعلا مممم ذخا ( ةريل

 دعب ىلعو ”هيرصانلا ءاول لخاد (:هيرخصلا) ىلع موءلانولزان ريفضلابلغاو اذه

 ىمجت لزنمنيب "هفاسملا نوكت هيلعو. ( ”هيرصانلا ىا ) زكرملانم تاعاس موحت

 ”هكرمملا بوشن نيليبقلا ىلع لهسيو ”هسرقريفضلالزتمو ( ءارقشلا ىا ) كي

 محر هنا . رورمتأا كلت هللا دعبا . زوفنلا جاتن نه رودصلا ءالئسمال امين

 ةيئاقلبلا برحلل ةرصإلا ةناعا
 اهململو ةريل فلا 55 سرافرحم ىف ةيبرعلا دالباا ضءبو ةرمصإلا ىف ةناعالا تذلب

 ٠ ليلق دعب ديزت

 قارعلا ماوع تاهرغم
 امك نالفو ىآ 5
 نيا اهانب ”هيسراف ةلك حتفف مشب اكو نيملسملا ماوع ةجهلب اناىا ىنآ

 اهحيصقونيا نالفو نبا انا .ةيسرافلا ةيرعلا ةرابملا هذه ىءمو لحم ىاىف وا

 ىب:ًاضياوا ىئارظنوا ىئافكا نم نالف سيل ىرخا ةراسبوا ؟ نالفلو ىلام
 . عساش نوب نالف نيبو

 ىتا ىآ ىآ 7

 ديدشتوىلوالا نونااو ةزمهلا حتش ىتا . ءايلا نوكسو فلالا دع ىا
 نهلافطا نينا ندرا اذا ىراصتا تاهما اهرركت تالك . ةروسكملا ةيناثلا

 ى»؟ىثاو ىفاتهالىأ ةلك نا نظاوتاماكلا كلت تالئاق ايخر ًازه مهدهسنز زيف

 مهضعي نظيدقو .ىزينعاي مث ةرابعلا لصحعو لافطالا ناسلب ( ماننم ما ) من
 خالا ةدلاواب ىفرحلا اهانشممو ىنيا انا ىأ ىأ فرت رت لصانم ةرامعلا نا

 ايا نال ريغصلا خالا ىى.ساو ىنرشن! ةدلاولا اهيا ىا ىننأ ايا ايا نع وا ريفصلا

 ةدايعلاءذه لصا ناك ىبمساو ىرظناوا عمساو رظذا ىنءي لمعتست ءادن ةادا
 تاهمالا اهنقنت مث راغصلا مهتاوخاوا مهتاوخا تاكساوا ةمانال تانبلا اهتامعتسا

 اذه لكىفو لق كلذ نكا ”همانالا ريغىف ةرابءلامذه لمعتستدقو نهئان نع

 . لوالاوه اندنع حصالاو لقام ىلع ىنخعالام فسعتاا نم ليوأتلا
 تورارآ

 هلك مضق نيتحتش طور رع نولوقي ضعبلاو تاحتت ثالثب توررأ وا
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 قارعلا ماوع تادرفم 4

 ىميبسلاو موسما رذاوامهسلا رذج ىف رطااهانمم 417075100[بيرعت هب نزيلكلا

 لمعي ”هينرغلا دئهلا دالبىف و ذل ىتلا ةهئيالا ضني روذج نم ْذَْح ءاشن وهو

 ىلا عجارف اهبسو :هيمستلاهذه لسا اما . لافطالاو ىضرملا مطب و ةديصعلاك

 . ةلوطلا بتكلا

320 

 رفلاوا :هيليتاللا نم لصا نماهلكمذ هود «6هيزيلكتالا نم وا لع هوب

 نم هقرو اهي نوديريو .تاسآ وا مغب سوا ىلع اندنع عمجتو دحاومانمم ىنانوي

 ثقسالا ىف ةدحاولا «طقنلاوا ةدحاو "هطقن عونا ل

 9 قرولاب بمللا نم

 نق بعالا قاروا

 اوت

 ى كاىلءا هب ررزي هيقرط دنع رمد اطبالا ني عون داصلابىتسآ اهتيكرت

 ضرالا سنان م هماتو قوف ىلا هعفريىكل فاتكالاىلع ىتايو ( نولطنللا )
 ةلالعاوا لمحملاب اما نيمسابة رعلابهيمتنا زوو 136161168 :هيسن رفلاب همساو

 :لماحلا جلج رم انزوب لمحملاحاحصلاراتعىف درو دقف قولعملاو قالعملاب اماو

 لئالا عمللاو رسكلاب ةلاملا اذكو دلقتملا هدِقتي ىذلاريسلا وهو فيسلا ةقالع

 هوحنو بتعوا مح نمديقاعام وه قولعملاو قالعملا فيرعتىف ءاجو .ها حتفلاب

 . ةقالعم وهف رخآ 'ىث هب قاع ”ىث لكو
 ىجشاوا ىجآ

 "هيناثلاو ةيسرافلا ةشثلا مجلا ديدشتي ىلوالا

 ىهاطلاو خابطلا اهانمم هيك رت "هلك ةروسكم ةددشم نيد ىشع نولي ماشلا

 لهاو:هثاثم مجاهدمب

 نهاجمااوا
 ىثاب ىجشاواىببآ

 نودبري نم ىل-ع امتوتلطي نيخابطلا سار : اهائمم ”هيكرت "هلك
 . ةةمعطالا هخبط ندحلو ”هحابطلل هتقرعم

 نيرثآ
 ءارلا رسسكو ءافلاو نيسعلا حتي مرفع لوقي ضعبلاو ةيك رت هيسراف ”ءلك

 تنسحا "هيبرعلاىف كلوق لثه ناسنالا لع ناسحتسال لاقت :هلك ميم رخالاىفو
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 ممم قارعلا ماوع تا'درفم

 ع عاهللا كاع ! كلمع لمعلا 32 ؟ كرد ! كادي تاثال : كيف هللا كراب

 ؟ اهرحو !ىحرم

 اهقل

 ةيهادلا لجرلا اب نوديرب مه قولاملا ىتءلاريغ ىتيم اهميصانب ماوعلا دقعي

 قد اهتاقوةيهادلا ون ومدقالا برعلا لمعتسا ام دح ىبع . ل7
 ىهاود ةلمو . رومالا نم ركتناو مظعلا نمالا ًاضيا ىنءتو ءاهدلاو ىعدلا اذ
 . هيون نم سانلا بيصيام هو نهدلا

 دقو . ةلوكدسملا زودكلا سرحب مظع نابعث مهضعإ دلع اضيا ةهقالاو

 نوكت ذئليحو ىمتالا امسالو هميقع اهيح لك ىلع !منوقلطيف اهانممىقنوعسوتي

 مهنادسإ ىلع نيعلا نولقثتسإ نذلا سرفلا ةغأ ىلع ىتثالا فيحصت اهفالا

 . تانآ ىلع 00 عمجو اموفذحيف

1 

 تويبلاىف د نوالا رمحا مامحا نمعوب اب داريو . رمحالا اهانمم هيك رت

 فالتخاب هؤامسا فلتذت مهدنع ةرقحاتوافتم رمحال' ماقحاو هريبيطتاو هب بعات
 رمسالاف كلريسلا نسل ىفابايو ًارظنءوانولمر>فاوهو زيوكايلاهنف هترح توفت

 اهتوافتو ناولالا نم كانهام رخآ ىلا . ًانسح اهنود وهو ىريكشالف كلر
 داكيوا هييضرق نوالا رمحا مامح وهف لآآلا فسوف قيادتلا تدرا اذاو

 نااسرويط دلعةدرولادارإو.هيحانج ىف ةدرومصنوةدرو درو فصنهلو

 هيلذ شير اسوةدقعلا ردشب داوسارف رط ىف'هشير رئاطلا حانج ا هوكي
3 

 ضبا اب نوديري ذا ٠ قوأألا اهئمم |دعام انماوع دنع رخآ ىنءم اهل
 خيباطلا ةلآ الثم تاق اذاف هنم موقتيوا ”ىشلاهب موطيام ىاهمزاولو 'ىثااتادعم
 لقاقلاو حالك رزابالا ىا ) لباوتلاو نمسلاوتا وارمضتلاو مجالا نم دارملاف

 (بهنم دارلاف لاقبلاةلا تاق اذاو(اهوحتنو مركلاو لاملاو هفرقلاو لفن رقلاو

 . اهريغ ىلا صخلاو ىاشلاو ةوهقلاو ركسلا
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 قارعلا ماوع تادرفم ل

 ةماما ىنيموءدنهنم ةماماام » : "هيبرعلايف هلباقيو تناك ايا هيسنامهلدب سيل

 ىه دلهولبالا نم ”هناملت

 . جتاقملاب ةروكذم ةيناثلاو نساحلابةروهشم اهادحا

 غلطلا

 دوقنلا نم عونوهوشورق "هتس وذ ياىباسلا اهانمءوقليتاا فيرحم ”هيكرت

 امل سياف مويلااماو :«ةسنيمبراوا نيثالث وم يلوأ اندنه ”هفورعم تناك ”هعيدقلا

 ءاسنلا نم دنهو "هماماليقو . اهنم "هلاملاهو

 .ش رقةسمخ تراصق تازأ ملأ .'هحيصشورأ "هلم اهتميق تناكو .اندنع دوجو

 يجطلا
 نارحالا ضعف اهنولمعتسإ مهو . سداسلا اهانممو ىجتتلا نم ”هيكرت

 , دودعملاةيئرل ايظعت
 نك

 ءران خقانالو رايد رادلابام ءاحصفلا لوقباك « نادوإلو نآال ه : نولوَهب

 لمحو. لاذلا ديدشتي نذانم نذإملا ين« نادوو . نأ نم لعاف مما نآو

 .جازملا حمص الو لياعالى!نذوبنم الو نأي نمال دحا لما ىف سل مالكلا

 ةنآ

 ىواستدنهلا رايدىفامب لماعتي ىنلا دوقالا نم هعطق اهب داريو بدنه هلك

 ةققدم ةبساحم ىا :هنآآلا دح ىلانالفعم تبساحت : لوقت ماوعلاو . ةرابنيرشع

 . نبعلاب ةناط نولوش ضعبلاو . 'ىث نيبساحتلا دحا ”همذيف قبل ثيم
 ىلا

 ىيبجعتو « ةينغ ىنأ : ىئاسنلالثملا هنمو . طقف "هيمالسا ”هيداه . انا مع

 . قح ماقم ىذ لكل ىا . ةيدهلا

 قلقاو هبحاص دحاولا ايعااذا . كنمءآ : نولوقرو . رجضتوعجوت "هلك

 ناحتسالا ىنعع اضيا لاعبو . كيلع ًافسأتىا كيلع .آ نولومو . هتحار

 ؟كنسحاام كرد ذئنيح اهانمم نوكيف . هلوص ”همقن ام ظفلتملا ريغاذا

 هت

 . ىدمو قيم ةرهاع فيحصت ةنرع
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 مسا يقارملا ماوع تادرفم

 نهآ وا مآ

 انانهااتل وا مه تل : نولوقي روهتو مهوتو نط اهانممو ةلعافملا بابنم

 , هيلا بهذا ىنا مهوتنال ىا دنع جودا

 نيدآ
 ىنعع بلغالا ىف ىتانو 20167 102011 بوبصملاذالوفلا اهمداريو لسالاة يسراف

 . ىديدطا لمرلا نم ذختملا بويسصملا ديدحلا

 ىربآ
 واهيأرب سانلانم درغنا نم يل قاطاوءرخآ وا ىوس وا ريغ اهانمم ”هيكرت

 ىسيع قوزد ٠ مهنء درفلميما سائلانع يريآ وع نولو ا ”ىد ىاب

 قارولا ماوه ٍظافلاب قدام

 ىسعىدنفا قوزر بتاكلا ةريضج هعمحام'هيضاملا ءآزجالا ضعيف انركذ

 ةءودبملا ظافلالا رئاس نيودنف نم نايلبقو دل اءوديم ناكام ماوعلا ظافلا نم
 ؛ كافلإلا كالئنم هتافام انه ركذندملا ريغب

 يآ
 ٠ رجضتملا وا ضيرملاوا ملاتملا خارمم ةلك

 ةنيآ

 ”هيسدنه لاكش أ ىلع ًاءطق اهنم نوكرلو اهسالو ةآ رملا هو ”هنناع روهشملاو

 هذهيف ًارارم اهنءمالكلا مدقو .اينوبزلل فوقملا ىف وا ناطيملا ىلع لءم

 8 . عجارتلف . هلا
 ىحشت 0

 .راث ىانشنا نم ”هيكرت :هملكلااو ."هيراخبلا بك ارملا ىف داقولاوه ىشنألا

 دلفل نم هنوموضالىذل' ظفال اسر شمع وو ”ملكلا ذه ظفليف بلاغلاو

 . ىنملاىف فلم ناكناو وفرع, مهئاذآ ىلع فولأم

 ةتئجآل
 نماهوذخا دثو . ريكألا وهو ”هلماج ان ولوغي ضمبلاو

 .ةيرعغ "هك رش لكو

 ما
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 قارعلا ماوع تادرفم م

 مداب جك
 ةهيكرتلا ىف اهانمم ىتاا ىلوالا فيدصت ىهو مشب ىجعد ةروبشملا هياورلاو

 لخديدقو . رملازوللا اهبأ لخدي ىتلا تايولملا نم عون اهب دارب هلكءصزول »

 . ًاضيا ولا زوالا اق

 وجا

 حجرلا وا مشاردلا قرف ام دارب كرتلا ابلخدا لصالا :هيلاطبا ملكك

 . اهقرص ىلع
 نالسرآ

 ميني ضع امنومسيو نييقارعلا ضءب املم هيك رت ةيسراف دسالا مع

 . ةعاجشلا م مسوس نزلا

 انممو اتانكللع هوست رفلا فير

 اهانممو«< شيع هةروصب نآلا اهنولمع

 ! هللا اب : اضيا نولوعي اكوا 120 ةحتلصا مامالاىلا رسثأ

 وما

 طابضلا ام ظفلتي ةهلك ىهو مدقت

 ١ عيا ناالا . ريسملاب مهدت ىمال

 . ةيكرت ةملكلاو ىرتمكلا وه «طومىع» اهظفل ىف بااغلاو

 دازا

 ٠ ناك امهم للخلاوا ىدعتلاوا ملا ىنءع موقعي املمعتس ةكرت

 توزا

 وا :هياديصلاوا بطلا ىلع عالطا هل نم ابلمعتسيو ان ”هيجرتالا نم

 . اهنم عرفتي ام كلذكو ءايميكلا

 نوكل ىدلا رصعلايف ترهتش

 مظعا دالبلاف ناكحولو اهنامعتسا ىلا نيرطض» اوناك فدصلا باها

 دادعأ نسم ددع لك ردصف !متولمجم اونو . ”هحا لاو نمالا اهانممو نتفلا

 دالبلاىفامانطا :هيراض ةئيئامطلاو ةحارلاو نمالا نا ىلا ةراشا راخالا فم

 .ددع لك ىف !مورركإ :هغرفم ةدايعت اناولع لمعت تناكو . داعلا بالتىفو
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 حو, 1111. 1"تدتع»ع 1913.

 كوخ 1116

 1. لم, ترتتغ هم لج ستصعم لع لك تمصقطةل

 [طدطشم عتاسإلا 21

 كل ]م ("طمئالل ة[لمطحتسسعل عدنا هاك

 16. طملزءاإل. 16

 20 ة[مجومس ها 0ك رصعوس» نعم امه قستستالتاكب

 لا 8ك 6 طخصتستا.
 4 1 دسمتمأمم لعاج 8 ثحومماع لع ]طبتم

 ا هم
 تلا فرم لم تطحن ءا لع 0طمخمم ة تاز.

 8 0 كول

 ا. ]عدم لن كيدصعاعأ د 0يتعصتم

 16 ا تن هل

 م0 لمع رنمصتعمس هلم حضاطم مح ست غمم | (ثحتع

 طم كس“ قيسانإل هدم
 مل كورس اههتموج ماتحب

 16 1 ثاناماما“ كل

 كل انتطاتموساتم انك

 لال (طسصصتونس لت دصمتج نص لآ كم صفات نأ لبضع مج
 نصح ركمرلخ

 لل ليج سماع لوتس لع 1[تمرصصتستع  .اخجن امس 3انثأ
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 ب ميكا 1 1 نا ما 27

 91 ١ آخ . نبأ
 دلي - ذر :١ب 0 ثن اافك# 0 تأ نو 0 نو يأ 4

 ا -
 محم اننفهتعع سم صات وسع نك اتمتع

 انين
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 0 ايبااخب 1-1 م”! كس رثلراو

 كرام 7 عاف ب ع

01710 
 ميحي وه رام هم امصو بر

 26 قارعلا يف تابلكملاو بنكلا ىعرص ا“

 ظتطاتمرصعسعوم ء( 8زطاتمماطتاعو لع 116عمموامتستع.

 هيف بلكلا تنّود تيسذلا لوألا نمزلا قبقحتلا ىلع فرعي ال

 ريغ روصعلا فالئخا بسح اههبشي اموا ةروصلا هذه ىلع سانلا اهانلفاو

 مةرحتو اهب اونثف_سلنا ”دوجو بكلا دوجو دبع نّراق دق هنا مماانا

 اهديلجتو اهتقاروو اهنعن فيس اوقنأت دقو اهب .ةنضلا يفو اهعمج يف اوفلابف
 نم بنكلا ةعاج ضعب ناك اه رو هقوف دي رمال اهب ابهتيلحتو اهديضنتو

 يف ذأ هج عم دجوف اهب ملوا هنكلو اهل نيربدنملا نم الو اهئارق ريغ
 دّرجل نكلو ةدافلسالل ال سفن ببطو اهنم .دايدزالا ىلا احايتراو اهئااقا

 سرفلا نم بنكلا ةعابج دحا لءفي ناكاك اهب وهللاو اهقابطناو اهحانفنا
 حور ثب يف سرفال ىلوطلا ديلا تناكدقو دبعب ريغ دهع ىلع فجنلا يف

 رايدلا هذ مطوبه دهع ىلع كلذو قارعلا لها نإ بنكلاب ةالاسملا
 راجلا لهاو كولملاو ءاهاملا دالوا ميفو راوجنل وا ملا بلطل اهايا موبابتناو

 يف مدكمت دعب هوممجام ريغ مهدالب نم بلكتلا نئازخ انبلا اولمجن ةورثلاو
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 قارعإاىف تايتكملاو بتاكللا ىعرص نم

 فتراكأم ريغ اذه :اهريغو دنملا دالب نم ملا لمحام ريغو دالبلا هذه

 ىلع ةيماع نم رصح تحت عقلال يتلا بكلا عبط يف لففلا نم ناريرال

 قارعلا ىلا لمحت اهلكو نيدلا عورف فاللخا ىلع ةبنيدو علا نونف بعشت

 توبي تكشناو سرادملا تدبشو اماملاو ملا نأطا ثيح فجنلا ىلاوا
 غبن دق نراك اهعابتبا ىلع سانلا 'ةماع كلذ ذا مدقاف ةرييكملا باكلا

 مديو ايم اًوئقفو بلكلا عمجب اوعل وأ توفورعم موق كلذ ء اننا

 فورخآو :ةلبصالا تويبلاو ءرسالا ووذوءاملعلاو كولملا ءانبا نم قيرف
 اهناظم نم اهبلطو !مئادشن ىلع اونكمف بنكلا مبعرصلل اوقلخ ء [ىدلا نم

 اذه اننامز يف مهانكردا نم ءالثوه نمو اهنم ريسيلاب سيلام عمج مل سف
 اتوسلفم ناكمهناف :.؟ ! ١ فجنلا يف ولما « يرتدتلا رقاب اللا * خيشلك
 ضرعم ” ىلا مادق اذا ناكو :هريغ يف دهمت نا لق ةئاق يكلا مم

 ىلع هليبس يف سيفنلاو سلا لذب طوطخم بانك فهللا يف « لكلا
 نيح هيلع ديرمال اهل: بانككلا يف هسفاني نإ قامت اب روه ردي تاذ ةلق

 لاق ٠ 'ه-ابلط هل ”كلرتيل هب قلعت, و سفانملا لبقي دقو هعبب ىلع « ةادانملا »

 ايف هكرت ىلا هيلع يداني " يدانملا و رباتك ين موي هتسفان موضع

 رداون هلو ىنخت اما:ريغت دقو ةالئاق هديب يف سما نا لا هم ناك

 كانه فيرشلاب لصتاو ةكبب انامز رواج دقو بنكلا ءانلقا باب يف ةمج
 ناك تالحر ناربا ىلا هلو :!هيف ةطوطخملا هبتك نم ًايسف ىنتقاو

 ةسيفدلا تكلا تاهما ىلعهداهتجاب لصح .دقلو راثالا عمج اهيلع هلمجيام

 ةفافلاو نيدلا بتك اهب اندهاش دقو اهتاعوضوم فالتخا ىلع ةيدقلا
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 324 قارعلا يف تايئاكللاو يةكاا ىعرص

 بنك ًاباتكى قا اذا ناكوةبي رمل'و خيراتلاو رعشلاو تايضاي راو كلفلاو

 نييفصصلا دنع هيلا راشي فورعم:طخو "رقابلا دمحم ررقحلا» عيد طخ هيلع

 اهيف ناكو ,.' ' ' ميبلل هبعك تضرع انو اهضراعمو بتكلا قاوسا يفو

 رضي نوم تنكو مياس ةدع الع يدون طول دلبم فنا نمرأكأ

 اهيباب ليس ةردان ررآثآ نم لم الا شهديام تدهاش ايف تدهاشف ةادانلا

 ةرييكلا بتكلا تويب تاهما يف ىتح عوقولا ةليلق تاطوطنم سئافنو
 ن5 يذلا ضايع ضاقلل ”راونالا قراشم » باتك لثم كلذو ماعلا يف

 باتكو يديهارفلا ليل « نيملا ٠ باتكو نيعدمب ثا حبصا هنا ني
 تافبط ١ باتكو 4 ةديبع ينير ناككو ع يبال « ةنيزأا

 ديسلا ضيا اهحريشو يرفتلل كلفل كلفلا يف 4 يسوطلا د

 سومافلا ىلع ,ةيشاح زيجووهو < سون لا لوقلا >واهتكلم دقو فيرشلا
 ضعبكع بطلا دعب لفت ينلا ةريبكلا رافسالا ذاوش نم كلذ ريغو

 تابيفو ١ باتك ل ع هتك نيب اضيا تنقوو فورعلا يبلاعثلا تافاكوم

 فترا ردفا الام ادع اه نكءلخ نبا ةاضقلا يضاق هفلئوم طخمب 4 نايعالا

 ةقفصب تعيبو صخب نمش هبتك تبهذ ةلمجلابو ةلاجملا هزهيف هيلع ين
 اثيجلاهتنزب تبهذإ برغلا قاوسا يف بتكلا هزه ىلع يدون ولو :ةرساخ
 ٠ نوبغم ريغ اوعاتبم نا ىلع

 ثدحملا ملاعلا يتككلا ءانتقا يف ةالملا نم فجنلا يف فرع نو
 هلا كلا

 ودا ليقفوتل يفر رهلعأا 4 يروخأ 'لراسح ازريم ” خيشلا ريض
- 

 زاوحا يف اينافتم تالموطخلا مج ًاقلعتم لراكدقف اسي رقل ةنس ةرشع

00091 



 قارملاىف تادكملاو بتكلا ىعرم را

 هناتتفا ديدش ىلع لدت ليبسلا اذه في ةبيرغ رداون هلو راث آلا سئافن

 ناك بالك ءالبرك قاوانم قوسيف اموي دجو هنا امم اهب هئالب مظعو
 الهاذ ناكمنا روظي و اهاضراف هيلع اهمانساو اهءابتساف ةأرما دنع هدشني

 ائيبش هددع دجير بائكلا نع اهتافيا دارا ام هناف هئإاسن ىلع اين هروثعل

 دساك قوس كبيس اهعابو .هنلم ىلع تناك ةنيث ةلح علخف ”رداب هنكلو
 ةلمجلابو ةبيرغلا ةجاجللا هزهب هلبحاص نم بائكلا ذخاو ريسي هفات نمش

 فانا ىكحيو ةريبكلا بنكلا نئازخ لفحا نم هبعكةئازخ تناك

 يف ىتح قفتي. ملام اذدو اهيفلاوم طوطخ اهبلع دلجم فلا اهنطوطخم ةلمج يف
 دنحلا :[سما نم اريما فرعن اناف ةريخالا نورقلا يف كولملا بتك نئازخ

 ' .اولصم هللا همحر ناكدقو نيفلاولا طوطخ اييلع دلو ةئاعبس ريغ عمجي ل
 مل كلذلو معلا رسشن ىلع اصيرح اقلئوم ًناعو حاصلا فلسلا ليبس اكياس

 ديفتسي نم هبتكر يعي نا عنتمي لو بالطلا هوجو يف هتنازخ باب دصوي

 حملا ةضبق الع ضبقو بتكتلا زنك نمم ريثك لمفب اك سانلا نم اهب
 نوييل ةفرعملاب اوماح الو ملا ةذل اوقوذي مل ماف اهتعاجنم ةماعلا اصوصخو

 بلكلا هلعرص لجر كلذنم ىكملا ىلعو اهلببس يف مهرافسا لذب ميلع
 نم انممسام اريغك اناف مرسثن يف هتين تصلخو ملا قيوافا عضر دق وهو

 سانلا نم اهب عفنت, نم ىلع ماع اسبح ميبتكاوسبح مينا ء املصلا فلسلا

 : هلوق مضعب نع رثويو

 هتي راع باتكتلا ةاكر نا

 بتكللا بح ىلع نريعوبطمل ءاماءاأ نم فينلا يف مويلا دجويو
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 اننيدل قارعلاف تايتكملاو بئكلا ىعرص

 بيرغلا ردقلا ميفرلا لضافلا خيشلا منم ةعامج اهل نيعماجلا راثالا دقفلو

 هيسنلا لجرلا وهو ءاطغلا فشاكل [نم 4 يلع خيشلا ١ تابثلاو رصلا
 عجب اجملوا ةسلاطمل ىلع ًاقككعوا فيلاتلاو غسل يف اج الا عسريال

 مجرتيو اهدوجو ناظم كلف صيو اهثيداحا كيلع صقياهركذو بتكلا
 ةلحرلا ىلع هتلمح ةريكلا هسفن تناكدقو اهتعاجو اهاعرص لاوحا كل

 هتلحر نكت لو زادحلاو ايروسو رمعم دالبوكرتلا دالبو سرفلا دالب باغ

 ةياورااو ملا يعجتت* تالحرب هبشا تناكلبال ةهكقتو ةيلست ةلحر هذه
 ةرايز ىلا همه هجو دلب يف 'هلحر طح اذا تراك هاف حاصلا فلسلا نم

 ماشلاو رصم يف ناكاذكه ةمهملا هبتك رود ىلع فوقولاو ةيداعلا هدهاعم
 اساس رابك هفاشف ةيكرتلا ةغللا ةمصاملا هذه يف ىرقلا دقو ةناتسالاو

 ناكو هنم دافتساو هراز الا بدكلا تويب نم اي اهيف قبي مو اهئاماعو

 تاكم وي لهف امر بك ناو هباتتكاو هضسن هيلع ربكي مل باتك هبجتا اذا
 حرش > باعك اهنم ةمج ارافسا هسفدب هسفد اهيف غحتلا هناف ةناتسالا كيس

 يبرفملا طالاب انعستنم هجو دقو 4 لطخالاو ريرج ةاجاهم ىلع مات يلا
 همهفت ىلع مايا فكجف هتثجهت ةقراشلا لهجي ىحعم طخ وهو مدقلا

 حنو باتكللا خاستنا كلذ دعب هيلع بعصي ف هنقلا ىتح هللقب هتكاحتو

 هلضنبو نيعوبطم ذئموي انوكي لو 4 حاشك >و 4 رايهم ١ يفاويد اضيا

 ةباتكلا ىلع ربصلا كيس هتمهو هسفدل اهفحتنا يتلا هتفن ىلع ريخالا عبط

 ىلع فكعو همبط ىلإ 4 يلاقلا يلاما ١ باتك ل وأنت هنا ىتح ةدوهشم
 هدصقم نع كلذ هقعياف ماقا ثيح ارشتدم ءابوا'ن كو عيباسا ةدعيف هزعسلا 8 اةييق ا لن ل ا انس 5000
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 قارعلا قف تاتكشاو يكل ىرم 34

 ةربسل» يأ انتكهفت همس مو
 دوجولا ردان باتك

 وهوكرمشو عيش ن

 ةزت و و حل لا لالا ل ا طع
 ردلجتيف مقي وهو فورعلا بتاكل «ديممل نبا لا 0 وايت نيا
 . هقروام ىلع رصنقاوا هنا ىتح لصاوتم دجوةبيرغ ةمب تيار أم ريغؤحلو زعخ

 بلطتي ذااو كلذ ىلع رصتقيإ هنكل ةلفاح بكة ناز ىلع لصحل هديب

 ىرتشاف دالملا يف 00 حاجنىلع هدعاسو اهعتبي و ةردانلا يتكلا

 : مك هلعجرينا دالبلا نم اهريغو ةناتسالا نم

 نيك ف هلا رخ هل تءمحاف

 < يف ةريثكلا تاطوطخحلا

 رم ىلا

 اهل فرعي نا لق اهنحس 500

 بحاص ٍقارعلا 4 جاجلا نب نيسحلا >روبشملا رعاشلا ناويد لثم ند

 بيدالا نا> يلع ديسأل ةغللايف ( زارطلا ) باتك لثمو نوه او ةءاعدلا

 امأتيمليدلا ( رايهم ) ناويدو عيبرلا راوناو رصعل ةفالس بحاص فورمملا

 رك ىضترملا فيرشلا ديسلا ناويدو ماها كرم اًبيرقوا

 بعكلا مج دنع فقير [هلا مت امضمإ ركذ فل _ةذاشلا بدالاوإعلا

 دقو هيف فلاتلاو , بدلا يف تكل ىلع فككعف هلق اهخأستلاوااهرأ

 بتكلاو ةباتكلا يف باطخلا لصف ) باتكهتفائوم نم نالا

 هاما ع و . 910 00

 8 قيسيل عماج باتكاو هو نيوضحت ني دام يف طوطخم ( باتكلاو

 هنعساو هعمجل قفو ام هم: لع نامتسا دق تاع اك ةقانفا ل
 - 0 ل نلاعتسا دقو عادم تن تأ فا ىلا
 هن قفو 0 و عيد باها اذهب هغارفا ىف

 عوضدومهكيس لخدي ام للقب هلبق امو هديع ىلع ثدح اهو سد :

 اعماجاه2+ ًاياتك ا ة ةئيدحلا ةيلعلا بتكل نم تارزشب هحن# دقو هءاتك

 1 عم 1 5 ل
 أح بع لصف هنم ينلاتسا دقو دصاقلا بورمذإ الفاح يفاعملا نونا
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 ميو قارعلايف تايتكملاو بتكلا يرض

 اهفصو هيلا ىبتتاوا اهبلع فقو يتلا بتكلا ريا قا الا

 فيس اهلج يتلا دالبلا نم اهريغ يفوا هدالب قارعلا دالب يف تناك 7
 هتبسانم ناك ل باتككلا اذه نع لصفلا اذه لقت نا اندوب نكدقو
 ثع اذا نحنو كلذنود لاح تقولا قاطن قيض نا الول ةلاقملا 0
 هتايح اهل فقو لا ةرييكلا خرشلا اذه تافلكوم نمو ٠نولعاف ةصرفلا

 لاوحالا تييايت ىلعو روصعلا فالتخلا ىلع ( ةميشلا تاقبط ) باتك
 مهاتكو مهئابلع تاقبط ىلا مهرابخلا ةلمحو مهيشدحتو مهاور تاقط نمن

 بك ممق ن الا ىلا زج دقو مهنا سماد م مئارزوو مك وام تاقبطو مهئارعشو
 يف دابتجالا لصتم همامتا ”آرو يعسلا ئاد وهو تاداجم ةدع يف عقي هنم

 ناشلا ةميظملا ةيمالسالا ةفئاطلا هذل ةمدخ ربكأ نك متاذاو هز ليبس
 نيودتو خيراتلا هوجو ىلامرنم نيرخ لا اصوصخو اهلاجرفرصنا القيتلا
 نيمدقتملا ميئاوخا نم ةنسلا لها تا تار رااع د

 تمنو نيلصتم لمحو دج ةايحلجراا اذه ةايح ا ةلمجلابو نيرخ ا

 «(يراسنوخلا يلع دمحم ) غيل لا مويلا فهتلا يف يدككلا ا
 ريسي ريغ اددع عمجدقو اهنم ردانلا اصوصخو بتكللا ءانتقا يف غلابم هناف
 ( دمحم ) ديسلا مهنمو ةيدقلا ةفلفلا كيس ريدك مسق هتاطوطخم نمو ابنم
 لثم تايدالا نم اريذك توح ةريطخ بكة نازخ هيدل ناف يدزإلا

 بانكو نظا ام ىلع سماخلا ن رقلايف ًطوطفم ( ةديبعيلا بيرغ ) ب انك

 . ريدك اههريغو سراف نبال ةغللا يف ( لمجلا )
 نيدلا رهص ندح > ميسا اهيعاجو قارعلا يف ننكلا قاشع نمو
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 ةميدقلا ذاانزيط 35

 ةنازخ اهل ثينحلا هبلط هلأشتا دقف ةيمظاكلا يف فورعلا ماعلا < يلماعلا

 باتكو < « نيملا > باتكك ةردادلا راثآلانم ربك مسق اهنيب ةمهم 0

 وه نأ فرعن الو « ؛ ةارقلا تاقبط > باتكو اهيف دي رد نبال < ةرهمجلا >

 تاطوطنلا سئافن نم كلذ ريغ اهيفوبابلا اذهيفءالعلا نم ةعاجنفلا دقف

 سيسات > باتك هدي ىلع نآلا ىلإ زجن دقو فيل الاب رهتشا نم لجرااو

 ىلع ةريغلا هبحاص تشيب ةدئافلا مج يبدا ييرات باتكو هو « ةعيشلا

 اهئعبناو فيل الا يف ةيمالسالا قرفلا اهقبس ىلع هب لد ًاًباتك ف لاف ةفئاطلا

 هفلئوم يعسلو لموطخم اذه هباتكلازي الو نونفلاو مولعلا سيسأتىلا اهلبق
 ريغ اذه ديسلاو,.' ' ' دادغب يفيضرااديسلا«ةيوبدلا تا ازاجملا>باتك عبط

 يف مويلا دجويو ةيخيراتلاو ةيثبدلا تاعوضوملا يف تافاثوم باتكلا كلذ

 لاحلا قيضل مهركذن ل بتكلا ىعرص نم نورخآ ل اجر دالبلا هذه

 يبيشلا اضر دمحم فيلا

 6 ةيدقلا ذايانزيط لع

 ثحبلا ديه

 نيثحابلا ءارآو يلاحلا نمزلايف ذابانزيط لالطا عقوم نع لوقلا مدقت
 ةنيدملاهذهل ناكايف ةيرثالا لئاسملا يف رظنلا دعإ و عابلا لوطب اورهتشان م

 انلاو اهدودحل ةديثوملا ةريطخلا راث : لا نم يغاملا نرقلا يف دوعلا ةهدقلا

 0 ٠ةغماد اجهحلبواقالا كلت انعبشانا دعب اذه اهناش ةروطخي

 اهدمإ تال؛تارامالاو ةلدالا كلت نم عطقا تاراماو ةلدا كانه لهو
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 مااا ةمدقلا ذاايزمط

 لمتتال يأ نيماربلا نم جاح

 اهفصو اننا يتلا لالطالاو سراودلانم كانه هاني رابع الضف اذه؛ضقنلا

 « ةيلاخلا نورقلا يف اهل ناك ام ىلع أ نا انه انبلع يقل« ةقباساا نكلاسر يف

 عمم كلذ مدقثلاو نارمملا نم هئدلب امو ددئوسلاو زملا نم ةرباغلا روصعلاو

 قرفلملا اهخيرات نم ةريغص ذبن نيودتوءاهيف برعلا ءارعشهلاقام ىل ١ عاملالا

 راثأ' بنكلا قدسا ىلع كلذيف ن.دمتعم رتافدلا نوطبيف ابس يديا
 00-1 ا

 لوقن كلذ ىلعو رداصملا قاواو«تاياورلا عتاو

 موابحا ندوب سسؤم» ؟

 ةيواعمزب كنزيشلاوه النزل سيبو ومنا مي ناننازلتخيال

 نب فاحأ نإ فر ارمع نب فيرط نب رمع عيا ماو ىيلسا دسعلا نب
: 2 

 فللخا دقو كلذ ريغ ليقو : - ؟ 82 ص يرذالبا' نع القن -- ةعاضق
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 ةميدقلا ذاانزيط ما

 راسف هلذي نا هسفن ىلع ىل [ةوطسلاو زعلا نم مكولم دح' هيلا لصو اب

 مورللانداهم دولا ريثك نزيضلا ناكوءرضحلا لصو ىتح ةريزجلا دالب ىلا

 هيلع روباس سفن يف تناكف؛داوسلاو قارعلا ىلع هلاجر ريغي ميلا زر

 ىلا دجبال اربش روباس هيلع ماقاف نصملا يف نزيضلا نصحت رضحلا لزن الف

 نزيضلا تنب ةريضنلا ترظنف ؛ةليح هلوخد يف هل تأتي الو البنس هنأ
 لمجا نم ناكو هلايجاببجتاو هتيوهف روباسىلا نصحلا ىلع تفرشا دقو ًاموي

 ينلضفتو ينجوزتت نا يلتنمض تنا نإ هبلا تلسراف«ةماق مهدماو سانلا

 تيا هيلا تلسراف ؛كلذ امل نيف نصحلا اذه ف ىلع كنللد كئاسن ىلع

 لخداف لخدي نبا رظناف هعبتا مث انبت هبف رثناف هالعا يف رهن وهو راثرألا

 رعشي ف روباس كلذ لءفف نصحلا ىلا يضفي ناكملا كلذ ناف؛هنم لاجرلا

 تقسفةريضنلا تدمع دقو؛نصحلايف 1 روب أس باحصاو الا نصحلا لها

 ندحلامدهب روباس نماو اهايا روياس جيوزتيف ًاعمط هتركسا ىتح رهخلا اهابا

 رثكادقو؛دالبلا دعب هو +++ ةنس نيب كلذ ناكو نزيضلا لثق نا دعب
 هكلم لاوزو ةريضنلا هلثبا ةنابخو ريحلاهنصحو نزيضلا رك ذ نمءارعشلا

 ٠ اذه دعب اهيلا ريش يتلا بنكلا يف

 اهمسالا باتكلا فيدصت ٠5

 اهليةحولفم ةممعم ءآز اهءآرو ء ايلا نوكسو ةلمغملا ,

 هبذادرخ نبا اهطبض اذك ةممحم لاذ م ىلا اهيلي ءاب مث فلا اهدمبو نون

 ءاطلارسكب اهوطبضو؛انيشم اًنيعصت مهريغ اهفصع دقو ريثالا نباويربطلاو
 لوالا حوتنملا هلسسصا نم مسالا ًاييرقل منقل عصفالاو؛توقاي هيلع هن اك
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 مالق ةعدقلا داانزبط

 ب 9 3 عيمج هباور ىف ةيمحم هلل بال 'اهرفصت نزلا ل تانلا /! هيمح ةياور لع

 يسر ذالبم « بالك يش تدرو خام هج مريف ليقام عب دقو كييزداللا اكل توزو التف قماما الا " ىف اكان دقو

 وشق نونا هالو ءاطلا ريكي ةبئرفالا ةعبطلا نم !هريغو ءالؤ و ؟دد ةحنص
2 

 9 رضعب يف و؟*-9يناغالايث تءاجو

 ؤيارات ٍث تء !جو:لوالا ٍث ةدحوأل ءابلاب ذابانربط ةروصب يرذال.لا خخ

 لك عبلتل برأ اندرا اذاو؛ذابانرط مساي "رصم عبط « 7801 نالحد نبا
5 

 "ىزتجن اذهو مالكل انب لوطي ددصلا اذه يف تدرووينلا تافيحتلا ل مك

 + ءانركذ ا
 برعلا تافاؤم ىف اهركذ +٠

 يف ةقيرع ةريوش ةنبدم تنك لب ركل لا ةحردم فيي نك
 ؛اهخانم :نردحو؛اهئاو» بيط نيقفاملا قبطف اهتيص عاذا يذلاو؛مدقلا

 سرفلا كوام تناكاذهلو؟ىلب رطقل كف صوي ناك هنا ىتح اهبارش ةدوجو

 نوفي اًقبصمواةهزن راد اموذختي مدمب نم نيماملا :؟رماو«نيمدقالا
 الا نمزلا يف تناكو « تاذمملاب عتملاو بمالاو وهللا يف غارفلا مايا ايف

 رامنالااهقرختءاجيف نئانجو«+ انغ ضاي رو؛ ءانسح لوضنو؛ءاونف راجنا تاذ

 برعلا راعشا يس اهركذ درو دقو«تارفلا نم اهيا لمحت عاقبلا لكن م
 توقاي دهع ذنم تفعدق اهراث [ تناكو؛اًقبقد افصو اهوفصوف«مني داودو

 انومسي بابق رثا الا اج قبيل بارخ نآآلا يشو:هدجمميف لوقيذا يومحلا
 : هلوق يف راشا اهيلاو « ساون يبا بابق »

 اذابانزيط ىثخاو هلالا وجرا * مهل تلق جملا دعب كسنن اولاق
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 ةعدقلا ذابانزيط 003

 ا اد * 5 2ع
 ذاذغا تعرس ذا ماطخلا سار * امرك ست ىتخأ

 ي

 اذاذغبي لسا 1 ةمالسلا نم * ةقن ىلع سفن مو تلس اف

 اذ اواكف اني تسراقفلب رطق * هنمشأ دق نم دثرلا ديبام

 رمال 1415و ؟مددو ؟574:1 يربطل أ غي راتو؛ ةبغرفال ةعبطلا ن

 نبال لمكلاو ةي ردملا ةعبطل نم سعت

 0 ريم ع 5 يف ةيذاد رح نباو ؛ريدم عبط نم 17: و هت رفال

 هطوغسو اهعكقو

 خيراوال !نا لوقن نا انك كلو ةنيدلا هذه ءنب رات ىلع مقن ل

 ردام نزيضلا لاق فانكأللا اذ روبأس نا - تبث دعب علو معك ةنم

 نوكتف نرق فصن نم لقاب ةئداحلا هذهلبق تسسأت اهنا انضرف اذاف:دالملا

 ندملا ىدحا دهعلا كلذ

 دق سرفغل هلا ند <و؛يالس هلا 4 ا

 ريكلاسرفلا دئاق تسر اهذختا اذهوىسايسلاو 0 اهعذ وءنس.> اوفرع

 تتشاو؛برحلا كلتيف سرفلا رحدنا ااو؛

 سرفلان دم نم طقسام ءم م”© و ؛د ةنس
 ا

 ناهثع ةفالخ نامز يفو ؛رخالأ ا وح ربت نيلا كيذزنم تذخ ترد وحو
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 تيل ىديوساا مهاربا خبشلا حوتفلا وبا

 اهيف ثعشالا نب دمحل ناكو؛يدنكلا سيقنب ثعشالا تعطقا نافع نب
 رهدلا عراقت صو كلذكت قبو ؛ ةيومالا ةلودلا دهع ىلع مخفرسمق

 اهرمع رخاوا يس تكردا ىتح؛اهبلغي ىرخاو؛هبلغت ةرات؛اهعراقي رهدلاو
 امو ةيسابعلا ةلودلا طساوا يف بئاصملا اهياع تلاولف؛ةيسايعلا ةلودلا 7

 يف نريع دعب ارث ١" تعبصاو امسفن تضاف تح راضلحاو عازت يف تل
 كلت الا مويل اهنم قب لو ايموسر. نامزا' دي تنبمف؛ةرجغلل عبارلا نرقلا
 يف اهيلا انرشثا يتلا ةسماطلا راث لا وكةسرادلا ل ل

 ديهعلا ديعلا ىف امل ناكا اك وطن ضاقنالا كلت ناف كلذ

 .ريدق 'يش لك ىلع كب رو؛ريلظن هل سيل يذلا نارمتلاو

 د6 يديوسلا ميهاربا خيشلا حولفلاوب م
 آم (ةارمتلعل 1ابخا لاثا» نيكس لجل

 يفداومركةمدقللاي .كاوخايديوسل اشادبع يشأ ١ نيرمهاربا ولفلاوبا ود

 يددملا يصف خيشل !'نعوهدلاو نعإملا ذخاو م78 ه115ةنس دادغب

 بدالاوذوه ٠ :0:هصئامرضنلا ضو را'باتكيف يرمم يدنفا اعلاه ريغو
 لئاففلا مون هب ثراث ءرمسنل لاب! كيسذلا قأ را لاكلاو مسجلا

 نه هلوقمايالا هلت ليلا امف ٠٠ ١اهسوفنو اهحاورا هيلاعمل تنادو اهسوعشو
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 انننإ

 بنكلاانم هلو اهيف يفوتنا ىلاهئماقا راداهلعجو دنملا دالبىلا رفاسو

 .٠ ثيدحلا يف لئاسرو بدالا يف عئادبلا باك

 ىديوسلا دما خيشلا دماحلا وبا هوخا٠“»
 1 ( نعام قطسمل بسعكسمتارل

 +١16 ةن- دادغب يف دلو يديوسلا هللا دبع نب دمحا دماحلا وبا وه

 هللادع خيشلاو يددحلا حيصفخيشلاو هدلاو نع علا ذخاو مال 25

 قيرط اكلاس ءايحلا ريثك ناك مهريغو يدركلا دومحم خيشلاو يتبملا
 ةقرحلا ةقعاصلا بانك بنكسلانم هل ءايرلاو عدبلا لهال اعدار فلسلا

 ةيرهزالا حرش ىلع ةبشاحو داع تناب حرشو ةقدنزاا لها ىلع درلا يف

 فصو يس هرعش كرمت رثنو رعش هلو فوسلل ل١ إع يف ةفيطل ةلاسرو

 ٠ عيبرلا مايا

 هئانسو هريبعو هعيرو * هئاسشو هلاجرب نىملا اذه

 هئاضف نيب حارأا انبلع ضفاو * هضورب رورسلا رهز ٍلاجاف مث

 هئادر لضف هيلع دم ميغلاو * دجربز طور يف لفري رهدلاف

 هلاكب لالخيف كحضل ضورااو * هعومد ضاي را'يف رطقي لطلاو

 «مملص يبنلا اهبحدم ةدبصقنم بكاوكسلاو لبلا فصيهلوق هنمو

 يدهم لاصولاب يدوهع تلاطو * يدعساف دأعساي يدجو دج دنت
 دقنا ةليلب دهس اذ تب اهي *ةيفبان هلل نم م هللف

8 
 دضنم ريغ ضعبلا هنمو ديضن * هضعبو طمس قفالا موجن ناك

 درسع ةفارقنم قححضرالا ىلع * هييفم دنع ردبلا ءايض ناك

 دما رفع ءاربغلا ةحاس ىلع« هعنح دوساو نجزم ىجدلا ناك
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 اننننإ ىديوسلا ىلع خبشلا ىلاعملا وبا

 دمجاب مانالل وسع ةراشب * كلاح ليللاو حبصلايدابم ناك

 خيشلا ةربقم يف نفدو م1740 س م١٠١1 ةنس دادغب يف يفوت دقو

 يخركلا فورعم
 ىديوسلا ىلع خيشلا ىلاعملا وبا ٠5

 آم (0طعتاط كلون همم عتلإل.

 لها عا ناكي دي وسلا هلا دبعنب دبعس دمحم نب يلع يللاعلا وبا وه
 بلك ن م ثيدح فلا نيرشع ظفحي ناكو مولعلا رئامو ثيدحلاب هنامز
 بئارغ » كيس يسولالا بابشلا لاق ًامقصم ييطخ ناكو ةئسلا حاحصلا

 لهالا: .هبلا راشملا خيشلا ناك" ».٠ 5 ىعسولا ةعومجاو م« بارتغالا

 ذعا الو اًظفح هنم رثكا تي رام اناطل نزدحلا ءاماعلاو اناهرب ةنسلا

 ٠ ءانايي هنم حوا الو اناسل هنم مصفا الو ًظعو هنم نسحا الو ًظفا هنم

 اهيف تعرك مايا هعم يل تضم دقلو ٠ ٠ ادع لاجرلا ةفرعبب هنم ربكا الو

 يتبحالص ناوأأو يبلط دبم يف ناكدقو ٠٠م ادم انها هسلاجم ايمح نم

 م ا *ماشلا قشم ديف نطاق: ٠ ٠ هلاثماةسلاحل

 ٠ .رثالا لها لل طصم يف ركفلا حرش ةبنغ هيلع تأرقو٠ ٠ «هتيقل ىتح

 نع الا ردصي مل هنا ىتح ريغصلا اشاب ناهيلس ريزواا دنع برقلا ديم لانو

 هتلماعم نسحو ناسحلا هقالخا نع روتي إف هيغ نيعهريغ داشرا ىريو هبأر

 دصقو ليحرلا ىلع مزع ىتح ليلقلا الا قبب مل هنا مم ٠ :نارقالاو ماوملل
 تأنط طاو هراون ل>الا دي تفطق ىتحةدم ضي ف٠ ٠ ماشلا ىلا عوجرلا

 ٠ :ماه5 ادعو 1؟ا/ةنس بجر؟اسيمألاةليأ ىف يفولف هراونا ةينااير
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 ىديوسلا ىلع خيشلا ىلاعملا وبا 000

 لبج مكس فيس نفدو هيلع بصف حابصلا يلا يقبو نرفكو لسغ 0
 ءماك0٠٠ :نويساق

 ن.اديعسدمح خيشلا هم نبا مهنم هنامز ءالضف نم ةعامج هاثر دقو

 ش : اهنم هلوق هتافو خرا دقو دمحا خيشلا

 ىلع دقف دنع د سرادلا نا * هخرئوم انادان دحلا دسو ذم

 خيشلاوأليي ع١ مايا دع ةنائر ةديصقب اثر نيمالا يلع خيشلا نمو
 نعو هدلاو نع ماا ذخا دقو مث 'ريغوأتيب ؟9 اهتايبا ددع ةديصقب يكلا يلع

 هي نيمئاادتعلا بنكلا نم هلو جرت هيلعو نمحرأا دبع خيشلا همع

 داعس ناب ةضراعم يف داملا رخو 11 5 ةنس ريدم يف عبط دقو دئاقعلا

 حرشو “ لي وستو دعو هرغ الفاغاب » اهعلطم يريصوبلا ةديصق سيمخت

 ةلجالا ضعب لوق حرش يف ةفيطل ةلاسروباضحلا يف ةلاسرو ريغصلايوانملا

  اطقلا كرتول م ةيربلا لك# هرون نم تنوكتت يبنلا هلع 5

 ٠هنامز لها فصو يف هلوقءرعش نمش غيلب رثنو قيقر م ” هلو

 لاثمالا ةقرفب تظعتا اله * لاعب نريتبمت ال ؟سفئاب
 لاحرتلل لمي بيشملا ىتاو * همايا تمرمصت بابشلا اذه

 لاضفا ومداع ءوس فالخا # تفلختو هلهاب نامزلا بهذ

 لايخ ضحتو ءاوها حابشا + ملىركذالومه قئالخلا ب

 لاوت“ . 'رخزودوعوأفلخ 8 ميأدو دورعلا ضقن مقالخا

 لالضل ةبهشث كلذ نوريو * متافام نم دادو نوفرعيال
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 ليلقل الا هدم ظدحي ل نكساو هكتلسيف رظنتنا موجتلا ىنمتت اموهف ٠:٠

 فضن رادقم همفن نيبو هب لعلا مكحت يس اهاشنا ةغيلب ةماقم اهنم

 لاص الملاو نوما دمحم ويلا هو دالوا ةعبرا بقعا دقو ها ٠٠ .ةسارك

 رارب الا ةمحر هللا همحر هتدالو خيرات ىلع رعت لو دومحمو ليعامساو

 يلجدلا رظك

 قلاسب -ككتصستم ( اتالم لالساتم ).

 وبلا دلب ركذ ( س٠ : ؟ )برعلا ةهفاةلح نع عبباسلا ءزطاىف ءاج

 اذه تيدس ىذلا بيدلانع دحاو ريغ ىتاسأ . نوص'اوغ ايف ىنلا رايدلان*

 مسالا اذهب ىمس اذالو نيئيعوبلا اذه وهنعو بسال نم ىلاو مسالا
 : لوئاف نيروكذملا ءادالا بلطا :هينات رطسالا هذه

 لجر ضرالا كلت لتحانم لوا نال مسالا اذ نيئيعوبلاةدملا تحس

 ناكر سارمو ةلو_صو سأبو ةدش اذ ناكو . وا فرعي ناك برعاا نع
 لفتام ىلع لج رلا اذهناكو.م الهه دملج. هلو ىف همايا طاسب ىواإ

 هو :هلالث ىلا عجرت ةهفاخم رابخا ءامع بيسيف ىلقدقو . ىمحا دابخالانع

 كاقو .نيئسيعلا ىنعا دلوىا هكا دلو وكلا كلذ ىمس مهلاىلا مهني بهذ

 هل ناك نورخآ
 نةاهىلا ىع نين.عىذىا نيئيءوبلا مهاوقىف ةراشالاو

50 

 . امم رصنب ناكام هنكلل نب

 ذقت دعب سيئ اذهو
 وع ةةئدلالا
 ةديدج اهاققىا امهمهطعس نأ ءا يما دحا نأ

 هلاوخاوهوناىلتق نادعب كاذو . اماتساوأب
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 نينيعولا لب نيد

 , ةلاظلا "هيساقلا "هياذلا ءذهل ءايحتماف

 كولمي هبشا اهوعبات حبصاف ”هيبرعلا ةرامالا كلت ترتهقتف مليالا تلادم

 راشءلاءاسوراما . نيضرالا نم هرواجام زواو ال كال ريما لكلو . فئاواعلا

 نب دمع ةراما ترهظ ناىلا ىضوذلاك اوناك مهاف مهليبق نم مه امو لئابقلاو

 ميم ريمالااذه مكح ناكناو . دالءا|تريغت ذئنيحو ةريخالا نينا ىف ديشرلا

 . صرفلا تدعاس نا نطوملا اذه ريغىف ءركذنساك بلك ةريزجلا

 ىف ًاريكح نينيعوبلا حبصا ةرامالا كلت ةولطس لظ صاقت نا دمإو

 ذاخفا نم ًاذذف تناكف هتريشع اما هتسايسو هلا ايف ًاقثوم ”هملكناذنان هموق
 دش "هج تابراح هماياف ترج دقو . رطقىف نط ىتاا نامجعلا لئابق

 هو . هواتلا تناك ىتلا ىرخالا ر
 جلخ يف ام وزفي نف-هل ناكو :هملكلا ذفان ىهنلاو ىمالا ديعب حبصا نيحلا

 5 اثءلا ىلع رصنلا زاحو اهيف قفوت

 نيفورعملاءوقلا نه هباكصو وهناك ناكدهيراجتلا نفاد ضرعتيو . سراف

 ام ربلاىف ةلوصلا نم هتريشمل ناك كلذ نع الضأو . رحبلا ةانغىا ناصرقلاب
 ءءاجمالا كلتىف امل لليثمال

 هب طاحاذا 'ىف وهو هتنءاسيف وزفي ناك امنا ةرم تاذهل قناو

 هتايفسريست "هقفا رم عد ولخلا رارفلا نع نكمتمل و ممعلاب راوسلا ةطاحا ودعأا

 ىف عقاو هلاو ك نع صانمال ناو هنم نيسوق باقلع ودع ىأر املف

 ةئيفسلاى هنوؤملا تناكو راثلا املع قلطاف ةريخذلا ىلا دمحةلاحتال ودملا هذضبق

 لا ىلا. بيهالا ناسل عل.دتاف ايف ناك ىنا

 ام وا عرلا هترذ ًادامر "هيله دبي تحبصانا تمتع امو تناك ىتاا نفسلا

 ميج قرحاو اهقرحاو اهلك هن

 . ًايرام ةئب مودع لثيملو . ءاملا هجو ىلع فاط

 ترطضاف اهترقئاف ةريشعلا هذه ىلع تايكنلا دشا نم ”هيكنلا هذه تناك

 نإىلا حدكلاو كلاب ىا راشعلا رئاس شيمتناك شدمتتو رطقىف معن ناىملا

 مق خيشال ةءوزرملا ةريشملا كلت تعضخف رطقىف ( ىناث نأ ) ةداما تدمج

 ىلع لجر 6٠6+ ىلع ديزبال كيد اهددع ناكو . ىلاغا رطق ريبا ىناث نب

 . زوالا
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 35 فوسلا نابا ىف ساحتلا ىلع برضلا

 سصنفلاءنثا ىف( ماو.و ج ) ما مساس هس ىناثنإ دمحا خيبشلا لتفاملو

 ةاكزهاذبوه ىفوتسي ليتقلا خبشااناكو الفن ةرسالايف :هتظولتق بيس ناكو

 ىذلا خيشلل اهعوضخ نع دحمل هل "هءضاخلا رئاشملا ةلج نع تناكذا
 "هلسيف 3 هكاالا , ةيديا نع تاضنا عيطة سأ تنك 575 هل ةداقم

 نم ناكف ( رب اىور ادكه ) ةريشعلا بدؤينا خيشلا بجوا ثداح 1048

 ةريشعلا 6 . كانه ةيورضلا موسرل وا ةاكزلاةدايز بيدأتا| كلذ هجن

 ةببرق ةريزج هبش وا ةريزج ىهو (ريغصتلا) ( ليبجلا )ىلا تنعظو ةلماعملا كلت نم
 دقو.نيدمللا الك نع تاءاسعضب دعب ىلع ىو نيزحبلا نع ًاريثك دعبلال رطق نم
 اهرما نودِلَس ةراما مهينئارهط نيب اوُمشْميَو الع اودم .مسشا ىلع اولا
 نوئمياوذخا مل .اولعفت طب." لححلا هيدي نولمجمو مهيسنوككيو مث ربديب ًاريما

 مهتفسو مهلاوما اوممط مهموق نم سيل نم نونفتسا من ١ ا ثيم ”هشيعملا نوؤش
 الام لواماطيف مهتفس عوج لاكنف تنتاك الك اوظتاكتو ضب ىلع موضع فتلاو

 .دهملا كلذىملا اهلوازي مل نم ةصايفلا لاع دق ةهيضاملا "هنساافناىفمالو

 ضراملاو دمتو ءاسسحالا نم ىا بوصو بدح لك نم برعلا اهبلع لاهم
 نيئسلا نع ًاددع اوداز امئساف ناف ةرصبلاو ريبزلا نع ال_ضت . مسقلاو
 . لاّشاع قدصيال ممفسددعو صاوغلا ددعيف رظناا مني نم ناىد ةشاسلا

 نعو نيئيعوبلا ةدلب نع هفيعااماذه اه عمت كه :هقيفحلا
 ٠ لعا هللاو هيركذام ىف ىطخا مل ىنا ىسعو ةليبقلا يما ادم نعو اهرابخاو

 ليخدلا ناملس

 ! نا ىلع +

 ضايرلا ةديرج بحاص
 اسمو دهس تساس

 فوسخلا نابا ىف ساحتلا ىلع برضلا

 لم (ةمنشسستم لع طحربممم مدع اج تعج لع تيلكلم
 يفصناهسا ليس تناتريسنع لع ليسن

 دسقو . سراف رايد ز امسالو قارملا يف ةئدق ةداع تاساطلا ىلع برعضلا
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 فوسألا نا ىف سادتلا ىلع برسل مام

 تن ىخرات ثداح ىلا ةداعلاهذه ةهبسن برعلا تهمل ةلح باتك. ضءب ركنا

 هتادكإا نع كل ( رونا ) ىنءلا اذهو اها هتيتكام دوا رطسالا مدع

 :لوتف كانه لامحالا هجوب هيلا ترش'م وهو نيمدقالا

 ىداحطلا نرقل' ناس.ع'ىف « 0 ةهصالخ بحاص ىحما دمحم ىلوملا ركذ

 1 ثأثا ءزطاىف 2 شع

 ف هلوت ىيدبلاهل
 دشلام د نإ رمح ريخصلا نا هجرت ىف قيل

 اغا ملا ردب نا اهون . ادب ءوأراك مهتاساطب !وقد

 تسخ اذا رمقلانا محمل دالبىف رتشاام .هلساو .هيأ ف رصت ن> ىءموهو: نق

 نوكيدلا كلذب نيمعاز توصلا عفترب تح ساحتلاقاو تاساطلا ىلع نوب رضي

 ىف هياعلوعي ىذلاو ءادالاض »ب هلاق اذكه ءوطلا روهظو فوسحلا ءالط ًابيس

 مب هرارخال هلال ماو ىموطلا ريصتا!ىفنع ضيقامل وك الهنا هلصا

 ١ ف < ىئالفلا تقولاو م ”هيئالفلا ةلءالاىف : ريصتلا هلداق

 ىلا سخط ءائلتق بذك ناو هيلا انسحاو ءانقلطا قدص نا هوسحا : وكاله

 هيلع بلغ وكاله نا قشاو ٠ ااا افوسخ رمقلا فسخأ . ةروكذملا ةلبللا

 : لاقت . كلذ ريصتال ليقث . هظاشا ىلع دحا رسجمتملو مانأ ةليالا كلت ركسلا

 اوثد : لوغمال ناقمث هعاس ركفو ةل عال الوتقم حبصا هيف
 تمظعأ هساط ىلع قدب دحاو لك عرسشف 3

 برام دادنإ وكحاله أك ركذوف ىمرافلا م رراتاا افصلا ةضور ىفو

 . هياكل هذه نم

 دح)٠ الاله اهلس ةهغاسمىف يفوت ىموطلانددلا ريع نا ملت تناو : ان

 ةداعلا نوكمتت ( ماو 6 تس ) 04 اهم وكالوه فوتو ( مم“
 , ةعدق اذا

 ىف ةداعأا هذه لل: © دوجو ديؤي ريخ ركذ ىرمعلا ركب ىبا ناويد ىفو
 : تيباا اذه اهنم ًاتابا مهدحا لحترادقو ماشلا قشمد

 00081ع 7



 مراقب اماامعتساو ارمعاوناو ةيفكلا وا ةيفوكلا

 ١6 افد ساحتللا قدي ف 0 سحلا هللا ىلك ردسإلا ةداع
 . عيبط نم 8ص ىباعثلا تايانك ىفو ضيا كلذ ىلا ةراش' ةداعسلا ”هعبل

 وأو 8١30ص هيئاحوو مثرخأت رمس وا نييرصملا ضاح » بانك ىف كلذ نش

 ءايركذاع ىفكو . ةسارب ماق دك انيدي نيب مافأ ىنءلا اذهى ءاجالك نب

 ىف ع تحج , ءاندرا ام ىلع ادهش

 ا ذاع مالك نم

 لاتححأ وا

 3 : لوقت لا نع مالكلا

 فاكللا .يتح ىا رداون

 ةهلظفل ىعو . رخألا ىف
 "املك مهدتع ةةفكللاو , ةهق وكلا ىلا ال ةقكلا ىلا وسع

 نما نيذه الكو .بدهالب هك رت اذا : افك بوثأ! تنك

 ةاي 'هيداسبلا لها نا مولعمو
 0 آلا اف

 ةددشملا ءايااو ةروسكملا ءافلا ديدشتو

 اضي'نووديو لات

 ءافورمم حيصق ن
 نولوقأ ةهيدسرا

 ا

 و

 ةهياوكلا»

 ناكسنال اهلا تيسنو . هفوكلا نم هقتشم :هيقوكللاناىلا نورخآ بهذدقو

 تحاص باق . اواون "ةياوكلا ىف ةرويشملا ةحيصقلا هل
 .ردقلا اذهىلع دزملو «. امترادتسال تيمس سأرلا ىلع سبازام

 لعلو . مهلدلل ىلا تيت ةعدقلا نامزالا ذنم امنوسباو اوناك :هنيدملا هذه
 ماورالا نال ( اناس انالأضوا ةدلوم ةهيايثال ىا ) لصالا :ةيمور اهنا حضالا

 مو . برعلا عونر رئاس ىف ترشثحلا اهنهو ماش رايد املخدا نه لوا مه
 ةفكاوا هقوك نه اهوقن ١ قا (كنصاتأت : مهاساب دقو (؟رياتلا 5

 مالا نوكيال امءلكو ةعصقلاوا ةفحصلاوأ جدقلاىا قا ل

 هل قوتلا فاقسالا سنار ثرق ىلع ىلا ادم "هملكلا ذه ثدرو دقو
 ققوتملاىا جييسمال
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 ا املامعتساو اهعاوناو "هيفكلا وا
 ةميصةفدك : امفصو كنودو . برعلا نيب امره فصيل جاتلابحاصو

 ىرخالا ىلع اهادحا :هفوطعم اهاياوز نيب فلاذيف اهسفن. ىلع ىوطت « داكتوا

 ىلع بئاسلا اهقرط لعديأ هيلع ىتةناب سأرلا قوف سدلتو حاشولا ف لمفباك

 كلذ نولش ىرمسيلاو ىتدلا نيتحفصلا ىلع نارخآلا اهافرط عمو رهظلا

 ,/مثدنعف رعي لبلاك نيتم طابر هطساوب تثنو وا ”ىراوط وا سمشلا ١ اوقتيا

 ىلع تيوطاذاىهو اهوح نموا زق وا ريرحو'ماخ نم ةيف وكل |نوكتدقو .لاقعلاب

 اهلكش نم لصحمب اهسفن

 1و ءيلالحلاب د قارمأا

 ةهيدابله' اهامس ضيبالا ماخطلانم تناك اذ'و .

 مسيرانم تناكنا (بزقلا فرح هيزطاوار 7

 الاو ءاضرب ريغ تناك اذا « همرحملاو مسا ةياوكلا# نوث رعي نويدجتلاو

 ( لوالا يسكب ) «ةرتفلا » ىهن

 ليدتملا ىا شوثملا هيقوكلاب نوديرب اهاراصت امسالو دادقب وبرضحو

 بارعالا نالكلذو . هك طخمواهب هج ىذلا نالو .اهيفرط دحاب نو

 نول عتسسي ذا سأرلا رتلال شحال اهسفن 0 كت اوللعتسا ندملا لها

 نال رخآ مال هلامعتسسا لوحت ناو هيلع 'ىثلا مسا أ . ةةمامعلا امادي

 ةمرمب نوديري ماشلا لها نا 5 . اهاوس ىلعال ةداملا ىلع :همقاو انه ةةيمستلا

 . روكذملا بيسأل هيقوكلاب نوبدادغبلا هديريام

 ةيقرعلاوا "هتولكللا نم ًابرظ:هيفوكللاب نودي ريفاهرواعامو سوت لهااماو

 نولو#ي نويقارعلاو(٠ بلادي دشن, ) ىفاوك ىلع "هيفوكملا عمجتو .ةزرطم نوكت
 . سونام لوبقم اهالكو ًاضيا تايفكو تايئوك اف لاَغو ىفافك

 تناكو . نطاوم ةدعىف ةلياوليا فلا باتكىف "هيفوكهظفل رك

 تدعقو اهايلأ ضع تعلخ : فاؤ.ا لوق كلذنم . اسلي ذئءوي ءاسنلا

 ىل-ع : هلوقو . رايد فلاب ”ةهيفوك : هلوقو . ريرح اهيفوكو عيار صيقىف

 1١ صوصقلاب ةلاكء( ١ ) :هقرطملا قدةيفوك اهسأر اهسأرقوف : هلوقو . *

 . هاوجلاب ةعصرم بهذلاب ةز رطم ”ه

 لا لوقي. 06 نفر ممئاصلا اهقددق بهدلاو :هضعلا نم

 بايثلا نم شكرزا رلاوز قربتسالا وه ”هقرطلا فد ىنمذا ىزود نظدقو «٠ نئاصلا
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 سويا 0 ايلامعتساو اهعاوناو ”هيفكلا وا "وكلا
 اهنوذت كيلامملا نيطاللاناكو رصم رات ىف ىريوت'ا"هيف وكلا ركذ ميو

 قارعااو برملا رايد اوباج نيذلا ترفالا حاوسلا بتك عبجيف تدرودقو

 بستك ىف ظفالا اذ درتمل اكل نوداف نورق "ثالث ذنم ماشلا عوبد ضعلو

 ةمامعلا رخآاب مسالا اذه نع نونغتسي اوناكمجلا هاظلاو . نيمدقالا برعلا

 .٠ ةريمملا مزاول نم "هيفوكلا نال اهوحتو ةباصءلاو ةريمعلاو رامعلاو

 ةذختالا اهتدامو ضربالا اهنولزاك . لالحلا ىلا "هفاضع اهناف "هيلالحلا اءاو

 ريرح نم تناكولام فال سانلا عيل ةرمع نوكت نال لحم نطقلاىهو اهن

 . سائلا تاقبط ضعبلالا لال (ماف قرزاوا ريضخا اهنؤلرا

 رثكامءآ رثغلاو . نظنام ىلع هآ رثغلا اماس'ناف نوكسو رسكب ةرتغلا اماو

 نام مهدنع ذز2 ”هيفوكلا تناكالو . اهوهنو فئاطقلاو ه.كالا نم هريثز

 , اهدساب تيوس ريئثزلا ةريثكلا :ةهحسنالا

 رظنيال اذهاو . ىلسالا بوثلا نول ىفالتخإب ىفاوكلا ناولا فاكدقو

 ”هعقر نوكت ناوا . ءآدءر وا ءاقرز وا ءارمح بلاغلايف نوكن ىهو نوالا ىلا

 بادها اهفارطاف نوكيو . ءأ رمحوا ءاقرز شوقنلانم الع امو ءاض

 ةليوط "هبي عاضوا ىلع كبح !موكبحموا لكشلا ”هفاتع ًادقعضعبلا اهدقعي

 1و دبلكلاوابسقلاهلخ دي ىذلا ريرحلاوا مسيربالانمتايف وكلا نوذهت رباكالاو

 فساوملاوا سراقلا دريدا مايا مفلاىلف ىقذتل سأرلا ىاج نم اهفارطا ىلدت

 م مساب انادنع ةفورعملا

 «هدسج ةوسك مسرب سيئلو طامد قدنم قودنص ”هئامسخ : هلوقىف ىريونال رص»

 اذه: هقرطملا قدبب اذا دارملاف قربتسالا اذهب نانتروبشم نيتذيدملا نيتاهنالاحلاو» : لاق
 من ٠ هيبنتلابجو اذهاو ءرخآ ”ىبث ”هقرطملا قدو ”ىب؛ قالانا ىن :انلق ٠© بوثلا

 لاقو - ٠- ىناثلاب سيل هنكل جدنلا عيفرلا قربتسالاوه ىريوالا ةرابعف قدلانا

 ىنكل ٠ دحاو “يش قدلاو :هقرطملا قد ٠> هانعمام "هيب رملا ,مجاعملاب قحلل : هياتكىف

 انلققدلا م-١ 'هقرطملا قدىلع قلطي نا غاس فيك ملعيال هناىا ٠ ها 6٠ هانعم ملعاال

 فشلا ىعس امك هجن ةةقرل قدلاب قريتسالا ىو ٠ رخآلاب سيا دحاولانا لاحلاو

 ٠ هءاروام فعثي هنال ًافع
 طوخ ىو « نادوبالق » نم لصالا ”هيسراف ةهيقارع ”هظفإ نودباكلا ( ) ١

 بصقااب برعلا مدلو اريي ٠ ارب لرطي بهذ نم
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 املامعتساو امعءاوناو :هيفكللا وا ةهيقوكلا موا

 اذهاو .. مفلا رامفلا لوخدوا دريدا عنمل قارءلاىف رثكت ىناا

 اناق 5 مدقب ةةيقكلا نم وأ عتاأ وهو :نيكلا د نم :هيفكلا نويقارملا نات

 , لاقاا اذه لواىف

 دحاو ظفلب تاغالا عييمجيف نوكت داكت ةيقوكلا :هظفانا بي

 نويلاطيالا اماو . مورل -ا انركذ دق ىرعلا ىءمال 69 قو

 ("نهأ,116 ةيوسترفلابو 0( نآقن: ةهيئايسالاب هو تنل مسا اموكرعف

 دع اع

 اوذخانييق رسثلا نا نالا : ريمشلا قرسشتس!اىزود لاق "نأ: ”هيلافوترباابو

 ىفةريسك ةراجل :هطسوتملا نورقلايف مهل ناكهنال نييلاطيالا نم :هملكتا هذه

 قرشا عوبر ىلا مهرايد نم نب ١ نولقثي اوناكو ماشلاو ريعم 'ىناو»

 روك ذا ىحت رفالا لصالانم ةذوخأ» « هيفوقسا هكرتلا "هملكلا نا يهاظلاو

 !نع هءالكو لوب كياوتوك ةلاحرلا نال

 5 نمد د ىلع نا عطار د

 ىف تايدوهبلا تان

 ٠ هيل ةلزنع بهذم سا نموا ةهضن نم

 نهروءش ندقع دأ نكي نا دعب نهم اند تاريكحلاا ضيا اهذكتو

 ب ةقايلو ةرابع

 مالو :ةياوكللا قوق'ةنامعلا نود اوناك برعلا ءامدقزا نئايلاو

 ءاقهق يوت هبأا اذملا 5 ةةنامملا وهو دحاو مساب امنومسي اوتاكو . منع ندلا

 م ريكلا قريشتملاو ىزيلكتالا بيدالا كلذ ضءاىلا راشا دقو ع آمصل

 اهقوأو :هياوكلا ندملا ىلها سبل : لاق « ةلاوقلياأ فنا باتك ىلع

 راشينرذلا ءاماءا' نم روكذا الجر راانال .'ذه هلوفىف بيصددلا نظاوءةمامعلا

 اهل نيقطانلا :هقرعمو | 1 ولا 0 نانلاب مهملا

 مهدتاوع نع ىبثك موق انيلع ناهكذ لع اذاق .ميشاعم روع 'و مملاوحاو نا 1 0

 ٠ ةرمحلانم عونلا !ذهىلع فونولا دعب الا حضتن ال

 3  دعال موسقلا ! ورهظرال 3 هياوكلا ةلضش نومئاَحإ اوناكام ريكو

 ثيدامها نعي امدح هضعبو 'هلك مههج و نوذخيأ

 ءالا) : امم كلذو

 تاحالطصاو 2

 ةياهاجلا ف ناس رف“ تنك :ظافلالا نت حاس اق( را

 نود مهتءامع نوفلي ىا ) نو رحتي جلا تقو ىف ظاكعب سائلا عامجا دلع
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 مع ةئيفسلا تاودا

 (ىريتملا ممتن ب فيرط ) ىتاف . ءامدلا نه باص! دق نم فرعي الثا ( ىلتلا

 رس ناسرفلا ىدقم نم ناكر ههجو. نورظني ًاموق ىأرف ظاكع قوس

 : هذه اهنم ًاتايبا لاقو ماثللا
 مسوس مه ع ىلا اوثعب ةلبق ظاكع تدرو املكح وا

 لسمثداوحلاف ىحالس كاش 2 مكحاذ الا ىنأ ىنونرعت
 ملثم وهو فيسلا درت فغز ةرثنا ىدلج قوفو الا ىت#
 مضخ ىبب لو تالح اذاو نزامو مجهلاو قيسأ ىلو>

 ليو 'ىناش هع وباو ةرادع ىدل ىركحب لكاو
 هنو .هضلا ىلع ةتمامع لجرلا در وه نوب وخآلا لاق (

 هبش كيف ىلع اهامل "همامع تذخا اذا ًامفلت تم

 اذه ىف لوقت مك وتبو : لاق . ه«ارام الو فنالا

 (باقالا)ومق هضعب وا هب

 نالا ) : كلذ نمو

 ديزوبا لاق ( مفلتلا )

 بئرا ام غابت ملو باقالا

 نفق فنالا ىلا ىبنتا اذاف : لاق . ًامئلت تمالت ىنملا
 :ثيدحاهنمو .كذهلات م ”همامعلا قوط : لجرلا ىحات 'ولاق ( ىحاتلا ) هنمو
 ريدي الو لجرلا ممعتي نا ( طاتقالاو ) . ىحاتلا ماو طاعتقالا نع ىهن
 ىخرا اذا هتمامع لقوز : ةديس نا لاق ( ةلقوزلا ) ًاضيا هنءو . ثنا تح
 اهلدسي ملو هسار ىلع اهنال اذاف : ديرد نإا لاقو . هعار ىتيحال نم اهيقرط

 . 6( ءادفتلا ) ىهأ كنح تحت اهددر ملو ءروظ ىلع
 لا اذه ىف موعاضواو .ريغ ال للعلا باب نم انركذ اع انأزتجا ةريثك

 . عوتفال افك ردقلا اذمو
 حبت يتلا رح

 ةئفساا تاودا

 لسمصسمسا تن .طربسضتاا نوع لم تلعستاج

 11" يدل

 1 نازو م1 ريغصت نع ةفصصم ع] ( امال نيب ةقلح ىه . 15

 ٠ ىرخا قلع هع مسق ل. ام طوب يم بلكلاو ةئفلا

 + هاه رجالا ىفو ىلا جتقو مالا نوكسلت
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 "هنيفسلا تاودا 4

 ؛ رفاناو ء رجالا ىلع مهدنع عمجيو :(لجوملاو رشالاوا رجالا ) : *؟

 ةسمح لفسالا اهفرط نم عرفتل . ةقلحوا ةورمع ىلءالاا مف رطف ”هلبوطةديدح

 نيعلاباتك ىف ليلا لاك . سوقلاك ىلءالاىلا اهم عرف لك فقعي مث عورف

 لاقي ىتح قاع مسا ”ةتيفسلا ةاسرص ريجحتالا ه : نونلاو ءارلاو مهلا باب ىف

 دشيو امسوؤر نيب فلاخبف تايشخ ذخأي نا وهو . رجا نم لقا ليقثلل

 ةرخص اهناك ريصتق باذملا صاصرلا اهني غرشب مث دحاو عضوم ىف اهطساوا

 ةئيفسلا تسر تسر اذاف ءاملايف لسرت لابحلا اهب دشي ةئتاث بشخلا سوؤرو

 "هغللا هقف ىف ىبااعتلا لاقو صصخملا ىف ةديس نبا هون ركذو ءا «. تماقق

 ,' «رجئالاوهو بك رملاوقروزلا هي لقب ىذلارجحلا لجوبلا...د : #١ ص
 .ةيسراف رجالا ةهينانويلانم ةليخد "هملكلاو

 ىف اهنم عبدا تاركب ريع ىعو ةركب عج : ( تارك وا راكبا ) :
 بذجلا لي ىف امملحيو ( تايفوق ) نايمست ناتثلاو ايلا فاضتو نيرامعلا

 ةهعساتلاو لقدلا ىلعا ىف امملحو ( لئاوا ) امبمل لاَ ناتئلاو لفسالا نه

 كلذو ءارلا ديدشتو ميلا حتفب ( ىارج ةركب ) ىمستآو نمادلا لبح ىف نوكت

 (٠ ىديورل ةركب ) ةرشاعلاو ريسلا ىف “هنيفسلا ءا وملا فلاخ اذا

 (ريبكلا ىا ) دوعلا نم لفسالا عارمشلا فصن [1] : ( هجيب

 دنع ىلعالا عارم-ثلا فرط فات ربشلا لوط راصق لاح ا

 ( ًادورد ) راصقلا لابخلا كلت ىمستو طسب هيلا جيتحا ناف هيلا هجاحلا مدع

 .ءارلا ديدشتو لادلا مضب ( رد )اهدحاو

 ةهيسرافلا ءايلا مث ءايلاو :هيسرافلا ءابلاب بيلا عج [؟] ( ىبايبلا ):
 .هيشاامو نّلاو نيحللا ايف عضوب هغرءلا نطإىف اهلحو ليمربلاوهو ًاضيا

 'هنيفلاردصىف هلو ( نيرامعلا ) دحاو وه : عم ] (.راوبلا : 5

 داز ىنم روب 'ىشلا راب نم قتشم وهو ( ايئارمع ) ىمس اهذج ىف ناك اذاو

 ءاه اهدمب ملا حمتفو ٠ ”هيتستلا ةانثملا ءايلا فيفحتو نونلاو ءابلا سكب [1]

 ًامدكءابلا رسكب [*] ٠ ءايو ءاب مثفلاو ءاي اهدمب ةدحوملا ءابلا سكب [*1]

 ٠ ناوبالاك ةماكلا ةيقب طبضو نيب ريغ
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 :فساا تاودا مو

 . جالا نع

 . ًاعارذ مع هرادقمو . عرشلا رفصا وه [1] ( تكلا ) : 7
 رخ ولا نم ليملا ىف امبنمةدحاولان وكت نيتقاحلاىدحا ىه[ب](:همول3):

 . هلع نع لوز ال كك ناكسلا كل لبح امم دشي ناكسلا مئاقف ىرخالاو

 [تايدوتو ىراوت ] ىلع مهدنع عمم : ةيروح نازو : [ هيروتلا ] 0

 ءاهاباءرج دنعدفتكي حالملا امضي : [ :هقوراشلا ] فرطي دشت :هفيقس هو

 لقسالا[ لمرفلا ]فرطب دشب لبح :نوكسف مشب : [ شوجلا : ٠
 6 رم وحم هلوط :هئيفسلا ردد ىف طبريو

 , ديملاب لقدلا ب دشي لح وه: (لابشاا مازح ):
 مسالا اذه اهيلع قلطي :هعبرلا عه : هءرب تازو : [ ةعذملا] : 03

 . املحتيف اهركذتنا انناف دقو ةلجديف ريست ىتلا نفسلا لها

 رابسسملا هو ءاملا قمع امم ساقي ةيشخ :هله نازو : [ ةرطقلا ] : 303
 ءاطلا ديدشتي راطخ ىءع [ جرا غخ] اهيحاصو

 دنع لفسالا عارششلا فرط هب عفري لبحوه [4 ] : [ ىداخ ]: 4
 . اهبجول اههجويف ذخانلا هئيفسلا ردص ىو ىكل عارسشلا ردن

 هب د_ثي لفسالا عارمشلا فرط وه : ماح نازو :[ نمادلا] : ٠١ دف لق كاف ءارشبلا قانوح وا 1

 دكسام هلدطي ةئيفسلا رخؤمىف ةكسام لح نوكيو [ ًانماد ]اضيا ىعسي لبح
 . اهناخرو عررلا ةدش بسحب هرصقو

 ؟رتميتلاس ٠# وحن اضيع غبي "هحول : دادش نازو ٠ باردلا » : 0

 ايلا ناكساو فاكللا جتفو هآرلا ناكسساو ءاتلا ركب 4
 ٠ ءاه اهدعب ىلا جتفو واولا ناكساو مالا مضو نيدلا ناكساو ءاتلا حتفب
 كبأد ىندي « نمادو شوج برض: كسب » قارعلا ىف ةماعلا مهئلثما نمو [؟]

 سانلل رهظيو لحم ىف
 ًاروطو ًانيعةرات افالم

 يو حور ىدال الثم برعضي ”ىجلاو باهذلا كلديد وا
 ىلع لوصحلا لوامي ىذللوا لا 5

 م ةجتلأ ىلع لصحي هلمل ًاراي

 ةروصقم بلا
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 نفسا تاودا نذل

 قرغلاوءاملا حفط اهيلع ىثخيو تنحشاذا نيرئاطلا نم "هئيفسلا لوط ىلع عضوا

 عضوبالو اهملكاش امو مليلاو ةليهمال عضوب باردلاو . جاومالا بارطضا دنع

 , ةئقسال

 دأ [ ١ ] « تاكرد» ىلع مهدنع عمجو : هله هئازو : ءاهكردلا و ا

 "كرد نع ةذوخأم ىهو ”هئفسلا ىنجىف ىرماك لاب> ىف [»]« كاردا »

 *هكردلاو : ءارلا عم لادلاو ناكلا بابىف نيماا باتك ىف لاخلا لاَ رئولا

 مه ا .ةيبرملا سوقلا رثو اهبل صوب ةقلح اضي'ىهو "هضرفلا ىف عقن رتولا "هقلح

 ىئارمعلا ليج هب لصوي ام :هديفلا ىف

 دحاو ىمسأ نامسا دادش نازو 2:0 لايشلاوا ٠)#( لئدلا»ه: 380

 برعلااهملعتسا لصالا "هيمرا:ءلك لقدلاو ةهئيفسلا طسوف :همئاقلا ”هبشخلا وهو

 امحيصقو ةةحيصق هيب نع ىميت :ةياهاللا دهعذتم نبا لاق ةلموملا لادلا حت

 دقو عارسشلا اهيلع دع للا طسويف دشق ةليوط :هيشخ لقدلا و : ةديس

 مسج لاقدا : نسحلا وبا لاق : ( ناقد! ) ىلع همم نم منقل هم ىف فلتخا

 ال قحلملا حرطو قداملا حرط مهون ىلع لقد عمج لاقدا نوكي امئاو لقود

 ءوئاماف لقودلا ىف ”هغا نقدلانوكي ناب ع ىلا اذ رحاو لسالا ءازاب هلال غوسي

 ما ء لقودلاك :هنيفسلا مس لقدلا » : سوماقلاىف لاقو ها«. هعج اويحاو

 اههلوطو ًارتيمتتس 4٠ اوم اهضرع ءاسلم هيشخ (4) « ةقرلاد : ره

 لقدلا :هبشخو زرألا نيب لصفت ىهف زرلا تحت نوكت ًارتءيتنم ه0 بارق

 ٠ لمرفلا عفر نيحالملا ىلع بعسي ال ىكل ذَح

 ٠ سكعلابو ةئيفسلاىلا فرحلا نم اهيلع ىثمي حول : «ةهسودلا و : م.

 نوكيوىلعالا وهو قيقدلا لمرفلافرطبدشي لبح : « دو رف: 500

 دنع كلذو رصّعو ليلا ام لوطي ىيورلا ةركب ىمت 2 كب ىلعالا هفرطيف

 نوكسو نيب ريغ ًارسك ةزمولا رسكب [5] ٠ 'هحوتفم فاكو نوكف حشا

 راولا فاككلا جتقو ةلمبملا لادلا سكب [ع] ٠ لادلا

 راق اذ اذا ظفلث فاق اهدمب ءارلا حاف
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 ضنك نفسلا تاودا

 طقف عارشلا رشن

 ناتحول اهب داري ىلا ىلع لدن هعوميالل ( ) ١ لاو : 08 تت
 اذاالا نامضوت الوزان وصفم اهو ةتيفساا رد. ىليام باردلا ىفرطيف نانوكت

 لا تناكو ةديدشلا عررلا بو.هنم هايملا جاوما تبرطضا

 ثا امو مامطلا ران هيف دقوت ىذلا دقوملا (؟ ) :« ناديرسلا » ١

 5 دادقب لها هيمسيو .ل# ىلا ل< نم لقثلا لو نيطوا بشخ نم نوكي

 غنا ناكرا”هعب راوذ نادي رمسا او لقتل نه

 دوا لاق : 74 : 1٠١ : صصخللاف لاق سرع : [ ناكسلا ] :
 م'6.بارطضالاو 'هكرحلا نعد نكست اهنا نم ناكسل'قاقتشاو ناكسلا ل

 ءر تم فصأ ض ع قا ظمهلو

 .ةئدلا هثومسي ماشلا لهاو نامر نازو ىهو اندنع ةروهشم ناكسلا "هظفلو

 ىف( فيراوشو تافورا-ش ) ىلع دنع عجم :( :هفوراشلا ): 07

 ام باو نوثلا ديدشتب « ابق هضعبلا هيمسيو ةهئيفسلا هب رجحت ليوط لبح

 «»ج م راغصلا نفسلايف ”هفوراشلاو رابكللا نفسلا ىف بنقلا لمعتسي
 بارالات يل باردلاب ةرو.سم دانوالكباشخا :« باردلا عاشو : 5

 ةرد.زلاىف

 ردص ىف نانوكي نيرامعلاك ناليح عطا ةفيصإ (14) تاح

 يش اهاوس ام ىف سيو نيرامعلا عم :هيرايقلا "هيف
 هتالاقو ةدالقلاب هفرط دسشي قيقد لبح : رسكف حتش : ترشلا : 24

 . عارشلا لازئا دنع كلذولزت يلف لق دلابتقصلا اذا اهرجو لقدلاب ةدالقلا لهو

 . ىلفسلا عارسشلا هيشاح ء هه : « ةريف ةعلا و : بو

 لادلا ديدكتو نيسلا حتفب (5) ٠ نايللك ةماكلا ةيقبو ةلمرملا نيسلا حتفي )١(

 ٠ ةليوط ءانا رخآلا ىف
 اذا لجرال كاذ لاقي « هفورا

 ةددشم ءاي مث ةروكم واوو فلا اهدعب
 وس » قارملا ىف ةيماع'ا مهتلثما نمو (؟)

 ب (4) ٠ ”هياكملا هيف لاطاوا ةمظعو يما ىف بمصت
 نساو هيف ةالام ًاحتفءابلا

 هلا

 ةليوطءانو فلااهدمب ءايلادي دشتو ةلميملا ءاغارسسك
 ٠ ءاه اهدمب ءارلا متقو ىلا
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 كفسلا ثاودا

 « ًاطابر » ىمسي قو رسسحلاو * 0١ طاير هءو وة«:

 .دادنبيف ةرخابلا ليحوهو د « ةرودتمشلا » هلثنو ًادج مذعض لبح وهو

 اسولقو «ًاسارم' و مهتفس اب نوطبرب ىتاالابلا نو.سي ءامدق !برعلا ,زاكو

 ىدع ىدشلا وا 'هنيفسلا سما اولاقو ءارلا ديدشتب ءا سمو عقد ءارايعتو

 ةلحم ف اشإ كر دمحا كلذ باق نيتلا ىوقلا ظيللا لبحلا اذه اميطير

 4738 : 7 سداقملا

 عج فيداجملا نيو ء4 5 عايض ةاهدجاو سير بورصلا ) : سا

 ٠ فدجا ىأ بص مالا هغيصإ ناوشو فادي
 . لقسالا نم ادلا فرط ضءاه د ءاةيكضلا و: مع

 نولونإو لمرفلا ةلوصوملا ةيدخلا ىلع فلي لبح(5) ( ةيمسلا) مس

 اهدشىا ةيشحلا مصا

 باعق اك ىل_ءالا هفرطنم لقدلا لصاىف ةيشخ ( 7) ( يفنص ا ) مي

 .اهكسعل براقلاىف لخدي دوعوا بولقلا نيب نوكت ةادرال

 حارا بويهةكرع عضوت ىلعال لقدلا سأريف ةريغس ةيار( طامللا ) مو

 اهؤالعا نوكيو ( ةدحولل ءاللا مغب ) ةرادا ىم.7 ةرخابلا لفديف ىلاو

 اهذخا دقو لالا ةيلاطيا :هملكلاو رفسلاىلع مزان بكرملا نا ىلا ةراغا

 ,مون41 بح تاطاقلا مجار ةيسرافلا نع "هرعملا هب نع نويلاديالا

 دقي ذا دنولا ا قدي بشان م هقدمنوكسف مغ ( خامخللا ) مو

 هانت ( قاقد) نم ةيكرت ىلكلاو ةيفسلا طار هب

 تح هيت

 لاو ءايلا نوكسو لوال حبش (0)

 اهدعب ءارلا عتفو اولا ناكساو ل دلا حتفو نونأا نوكسو ميلاو نيشا حتش(؟)

 ماب انندمب واولا ناك او ةدحوملا ءأدلاو ةلمبإا داصلا معي (*) تاه

 ٠ ءاه اهدمب نوتلا

 فاكل و داصلا سكي (0) ٠ ةدحوملا ءابلا ديدقتو ةلمرملا داصلا تقي 6

 ٠ ءاه اهدمب ءايلاو ةددعملا "هيسراف اج ظفمل ىتلا

 ءافلا رسكو نول ناكساو داصا رسكي (0) ٠ ميلا ناكساو داصلا تفي (1

 ارو ءاب اندم
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 انك نفسلا تاردا

 ىل:الانم بولقلا قوف نوكي ليح ( قوطلا ) "7

 ال هبش امولابخل وعارشلاك اهتالا ةئيفسلا ةدعلاق ءةدشنزو ( :دعلا ) م١

 ةيديصل ةين ع ىو

 لانج ىع نيئاوق نازو نيرامج ىلع عمجلو 71 ] [ ىنارمعلا ]

 ةدئادو ”ةكرداب رخالا فرطلاو ىلعالا لقدلا سأرب اهيفرط دحا دشي ةايفسلا
 بانبال كلا عرلاهث"الم ادا كلذو رسشناذا عارسشا هل

 بناطاب دشنأ 5

 وق ”هلرفسلا يف ىت رمعلا

 سلا 'ورج اذا نيحالمال ة وق اضا نوكيو ةنفسلا
 .ةنياسلا تق من لاماذاهنال نالءلانع لقدلا كسعل ةئيفسلا نه رخالا

 حيسف وهو ًادارذ 16٠ هردتو ريبكلا عاربشل وه ء؟ د درملا ء: 4

 همساو . لز لا نسلا لف زواج ىذلا للا وهو حتفااب دوع نم ًازاحم قتشم
 نيعلا باتك نم ءابلا عم نونلاو ىفاقلا بابىف للا ناق بنلا نيمدق!ا دنع

 كو ها «. ةئيفسلا عرش مظع نم مخض عرش بن
 , ءارئاو نيشاا مهب عرش ىلع هوعممو نفس ١ لها دنع مولا

 ةلمعتسم عارش

 ةهحاسس ىلإ م بتطانء فوطعلا طسويف بوقت ىف هسو تائيعلا 4

 ةملطاىف عمت شا ىتح ءاملا امه ىرجم :ءايفسلا

 هردق ليل تيكرتلا ,رم ريكا هنا الا ريغصلا عارشلا كد خرفلا : +

 : نرحسبلا مسحت ىف لق ناويدحلا خرق نم ذوخأم ىبرع وهو عارذ ٠
 ما تايئااو ناويحلا نم ريغص لكىف خرفلا لمعت دقو

 دشي هئيفسلا لوط ىلعو لقدلا ضيع ىبع نوك: ”هيشخ «6» لمرفلا

 لاق اضيا كو..مملاو روءءشملا ءامدقلا دنع همس'و اضيا اهلع رشنيو عارسشلا ا

 نيم | باتك ىف ليلخلا
 ١ عارش انيق ةيشخا هو

74 
 كو.يمملا روتعشملاو ...9 : ىفولثلا نيشلاو ما با

 ٠ قاملع لم“
 ءايااناكساو نيعلا حتفب [؟] واولا ناكساو هيف ال م استف ةلمملا زيملا حتفب []

 جتقو ةلمومملا ءارلا ناكسا ٠ ءافلا حتفب (0) ٠ ةلميملا ءارلا ساكو ءافلا عش [4]

 ٠ مال اه لا
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 نفسلا تاودا 4

 ىعوبولقا!لقدلا نيبو اهب لص لد ةةسيفلا : 44
 ما قوف امو بولقاا نه

 .حذتلا دنع ةللا ءام اهيف لمحي ةهيلآ هيد ليقلا :
 .( اهناكلا ) فرط اهيف لخدي ىتلا ناكسلا هيشخ ( مئاقلا ) : ه5

 ام طبر بشلانم ( 4 ) زرخ هب مظني ليح ( م )( ةدالقلا ) : 7
 رشن دنع ىلءالا ىلا ةلوه-ب لمرفلا عفرت ىكل لقدلا ىلع رودنو لءرسقلا

 . عارشلا

 لسا ىف نائركب اهب دارو ىلا ىلع لدن هعومجي :هلك( بولقلا ) : 4
 لدحلاب ناتسيصخ اههو [ لايشلا ٍبولَس ] فرءيو ةهسيفلا نود هالعا نم لقدلا

 .ةزاملاو ١ هرج ىذلا
 ىلعا ىف ةدسحاو بذجلا ىف ناتريك نانركب [ ه] [ناتيئوقلا ] : ىو

 . راديللا لقسا ىلإ ام ىرخالاو لقدلا

 غلي ناكسلا اب كرحبل نابرلا اهفرط كس ةيشخ : [ هءاكلا ]: ه٠
 . ”ةئيفسلا ىف راما سمح باركو يبلاو ةليهللا ىف نرتم اهاوط

 ”هشرعلا ”همراط ثحكام وه : [ 4 ] [ تريكلا ] : ه١

 ٠ ةئيفسلا ىف حشارلا ءاملا اب ففي قرخ : [7] [ ةدوبكلا] : ه؟

 هخ[ ناكسلا :هيغز ] اضيا ىعستو : [م ] [ :هخلكلا] : هع

 هز اهضرعو عارذ وت اهاوط

 هففقخ

 نم مئاقلا هيشخ فرطإ رمست ًارتميتس ٠

 . اهناكللا ةيشخ اهيف لخ دل ىتاا هو ىلعالا

 ءاه اهدمب ةلموملا نيسلا حتفو ءايلا ناكساو ءافلا حف 1

 ميم اهدمب ماللا حتفو ءايلا ناكساو نيب ريغ ًاحتف ءافلا تفي )١(

 بشحلا نم ”همطق ةزرحلاو ةزرخ ممج (4) ٠ نيب ريغ ًارسك فاقلا سكي (©)

 نيبقئاوبف رط نم ”هبوقثم ىعو ابرق تارئءيتتس 7 ضرع ىف ًارت.تنس 6 اهناوط غلي
 نازو ءاه اهدمبةددغملاءايلا جتقوءافلا رسكو واول ناكساو فاقلا مضي ةيفوتلا(*)

 *«ةليوط ءانأ رخآآلا ىفو ءارلا ناكساو ةدحوملا ءابلاو فاكلا رسكب (3) ٠ هيروح

 ٠ ءاه اهدمب ءارلا ستفو واولا ناكساو ةدحوملا ءابلا مذو فاككلا حتفبإ 2١<

 ٠ اه اهدمب ءاحلا جتقو ماللا ناكماو فاككلا حتفب (0)
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 1 ةئفسلا تاودا

 دنع ثفسلا رغؤم هطبرب لبح وه : [1] [ ىنالثوكحلا] 4
 . اهرخؤم ىا ”هيفسلا لثوك ىلا بونم وهو جاومالا باراعشا

 . نمادلا وه ع اللا ] هو
 جراخلا نم بولقلاب رمت 'هفيفخ ةيسوا ع جم عيبا ] : 5
 , هير ديرا اذا لمرفلا عقر نيحالملا ىلع 15

 ةئيفسلا اميرادت لا ىلئاةضي رع ”هحول وه ءس د «ناكسلا دغل د م
 40 امش د اشيا ىمستو

 .بولقلاامهنيب عضوب لقدلاانبشخ اهب داربةعومج ةاك :«لقدلا دوغا» :هه
 اهيف لدي ةهقومم ”هبرحلا سأرك ةديدح وه ءه د« ثاوللا» : هو

 عئدلا دنع ضرالا نم هل ىف ىدرللا لفسالا ىدرملا فرط

 عارمشلا هب دش اذا لمرفلا هبعقارإ ليج دريم و: ءيذهلاد :
 ضصمخلا بحاص هركذام ىحصفلا ”هيبرعلا ىفئامانموبذجلا نم قّشم وهو
 بحاص رورك همجو عارشلا لبح ركلا ... و : تيكسلا نبا نع كيش لاق
 ءةسقأ ليقو عاربشلا ليح جوفسيفلاو ساقااو لمطا نيعلا

 ويد ءادرم  ضعبلا ةسيمسيو ميما حاط مدت :6 ىدرلا»: 5١
 لاق « ميلا مضي » هحيصقو حيصق نع فر لوالاو : رخآلا ىف ةمئاقلا فلالاب
 ةئيفسلا كمثد درملاو...» : ميلا عم ءارلاو لادلا بابيف نيملا باتك ىن ليلخلا
 ىف ىفاكسالا لاقو ءا « . درعدرم لعفلاو حالملا ام عقدي :هيشخ ىا ىدرملاب
 « ...دعلاو ضرالا ىف اهسأرو اهب عقدي :هيشخ ن لو قال *"ىدابم

 نول مث فلا اهدعب ماللا حتقو واولا ناكساو مكحم ريغ امض فاكلا مغب )١(
 ٠ ءاه اهدمب ءابلا جتفو نيءلا ناكساو ماللا ريكي (2) ٠ ةددشم ءاي اهيلي

 نيدلا مشو ملا ريكي (4) ٠ةلءوم لاذ اهدمب نيما ناكساو ماللا مضي )62
 مالا مث فلا اهدمب ةددعملا واولا جتفو مالا حتفي [0] ٠ .ءاط اهدمب مع ريغ امض
 ٠ ”هيقوف ”هئلثم

 ”كاهع ىلا« كادرص ساربا كانه » مياوق ”هيمكحلا ةهيماعلا مهتلثما

 قدي لو عقدلانء لفاشت ام قف
 ٠ تةعيمم] بيس لودي
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 ةئيفسلا تاودا 10

 نظنو ”هغللا بتكىف ًارثا 4 دهم ذا , ظفللا اذه ةروص برغتس اننا الا . ها

 5 مقدلا ىمو ةلاقلا نم نيمالو َنيفاَش نالقلقلا هحيمص نا

 ىلي ام ناكسلا دغاب ةدومسم تابشخ عبرا ىو د« رطاسملا ه :

 هلم بنا ىف نيتثلا لك ءاملا

 لمرفلاىفرطب نادشن نائيشخملالا عملا ةروصب ء* » «تالاعملا : بس

 .ا زرته فصنو ررتم بارق امهنم ةدحاو لك لوط غاب

 ىلا نمادلا ىلي ام دوعلا عارتكلا عم دمي ماخ ء »سو « "ةطيلملا» : 4

 ءرغصو عاربشلا ريكي رغصتو هطياملا ريكتوءهلفسا ىلا ءالعا ند ىا » ىيورلا

 ىا د عارذ اهرفصاو « ارق عيراد امتومسيو عدذا عبدا ضرع اهربكاو

 مهني ايف نفسلا لها قباست اذا الا ”هطيلملا عضوت الو ءافلا ريكي « :ديرف

 ىف ةنيفلا عرست ال اميحو ًاوهر رحبلاو ًاوخر ءاوهلا ناكاذا اهرمثن مزليو

 نام فاخي وا همدش ةاذخال قبس ةاذخانلا دارا وا دوعلا عارشلاب اهريس

 رد الو هقيسديرب هءارو ةاذغان صاملاةاذخانلا الا دوعلاعم "هطيلملا رششن

 ٠ لهرفلا نع ةلوصف» 3 نفااب
 ردسصلا ىلإ ام لمرسقلا فرطإ لموت ةيشخ « 4 » « شايالا » :

 2 ل فو وش عم بو وف

 ناكسلا طرت مئاقلا ىف ةديدع دئادح « ركذلاو "ثلا و :

 ىتالا فيحصت ةيئئااو. ىرخالاب ةلخاد ةدحاولاو هلح نع لوزبل 9 اهني
 كاذ ريغ نولوُه الو مسدنع

 لسوبو ةدال-ةااو لمرفلا هب دشي لح هع نازو « ةزنهلا و : ام

 1 .( هةقوفا)
 ٠ ديو مج داثوالا ىعو , شولاه م اهدحاو ممج ( شيلاوهلا 8

 ىف لاخلا ءركذ مم :هقل ىف حيصق وهو « ًادو ه دولا قارعلا لها ىمسبو

 .« تانابث ه ىلع وممجمو نيب ريغ ًارسسك ءاثلا رسكب ءآتابثو ًاضيا هتومسيو نيعلا
 سال لامعا

 جاقو ءايلا ناكساو هيف الامم ًاسنف ماللا حتفو ني
 "ةمجممنيش اهدبب 'ةسوتفملا ةدحولا ءايلاديدهتو نوذلا عيتفب
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 4 اهراتسا كتهو ةايحلا رارسسا

 .ًاعارذا ناهز :ىناندعنازو ءىناطولا» : ىو

 . رن الاىلبح ىلع قاطت اهلك [عز ةروابأا ود ةميللا ] ةلصولا د: ٠

 ىليجددلا مظاك

 ادةمطس والاعا 3

2 5 

 اهرارمسا كتهو ةايحلا رارسا

 لمع صحو لم ةهسعأ

 قاننعالا تلاطتق >0هارو] ليون ةزئاج ةريخالا مايالا ىف ءابطالا دحا لان

 ءةيصقلاذه زارحال قنوت ىذلا اذهوهنماوف رءينا سانا داراو ءاهزئاسىلا

 ليزك نيسقلا هبه اوثع اماف ؛ ةرممشلاو ملا ملاعىف قايسلا ةباح ةهبصق

 بتكف ءظاحلالا هيلا تبجوت ىذلا ىمالا اوفرعي نأ اودارا هلامدتد ةهنتعأ

 : لاق ءآ رقلل اهانب رمق ةلاقملا هذه عيقوتلا بحاص

 « ةيطلا نويا ةسردم ذيملت  دلوملا ىوسنرف حارج وه لجرلا اذه

 ةمياتعذخاو « ةهيرحلا رايد "هك ريما ىلا رجاهف ,داسملا ضب هأوان دق ناكو
 رادو لاثدقو . ةتبلا قافيال ”هعم_س بابه تحتف ىنا'ىهو ء ةمرظعلا هلاغشا

 ود » مساب ”هفورعملا كريويتىف تيصلا ملا رامالا ىف ةعيار ةلزنم « رافك

 . عالطالا ”ةمسو قيقحتلا

 نيذلا ريهاشملا لضافالا نم مح هقارف ىلع فاو الا هايد ليرك حربامو

 هلغوتو«تريخ اهيلالقثم دال, ىلالحربهلا اونَسَأ ذا ءردق قس هتامحورلعلا نورد
 فحصلاف اوعلاط اًميح فءاضآ مهفسا ناىلع . ”هقيقدلا ةهيبطلا ثحابملايف

 نالقئوت#لا هتسالخو ؛ سيرابىف بطلا مد عميىملا هعفرام ةرايسلا تالحلاو

 .> ١ ىعاذص ناسف قبح

 املاعو . برجع قئرب هلخاد نم ةدحاو ةلج ابلسادق ناكو هيتو هتدمع
 لاح دقو . ًاساخ ةالولحت "ولم تسطوا نزا ىف ةدحاو ةلدك اهطغ اهملتسا

 هتااح ىلع سفاتلا قباو « هس ناورحلا مدجىف ةدوهعملا ةجردلاب اهترارح ىلع

 ةماق نزبالان م ًاجراخ ىملا فرطزرءادقو « ”هرلا "هيصتىفهتيلا رابسمب ىلوالا

 ءفولأتا هلمع لمعيدل عانس جر

 ماراولا ناك (+) ةرفصم (؟) ةزممك )١(

 بوبناوهيتث روهبلق نع ةرادع هو ناورح 10
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 اهراتسا كتتءو ةايحلا رارسا 44

 هبارغلا ىمقاىف ًادم_ثه ىرينا دحالك عيطتسي ناك لمعلا اذه متلو

 دهاشي « اهنطوم نم جرخممل اهناك اهفئاظو مل“ ءاضعالا عيج نيني هلا وهو

 ءامهتداع فولأم ىلع ناسفنتت نيتثرلاو « "هك راف للخ نودي هضبن ميدي بلقلا

 اهئاذ فم ذر نيتيلكلاو ديكلاو « مه نسحا"هممطالا مضهتءاممالاو ةدعملاو

 « عاطقتا نودب هتالاجيىف لوجيو ثاطارب هتيعواىف مدلا ىتبي اهب
 الو الخلا ةاسيحل ىرورضلا نيجيسكالا نيتنرلانم ًاذختم ء وضعىلا وضع

 .ءاضعألاف قارتحالا نم ثمينملا ىنوبركلا ضءاحلا رزيلوالا هرقمىلا دوعإ

 مسهل ىفاهماك هجو ملا ىلءاهشاظوب مولا ءاضعالا ءذهرما ببرغ نمو

 نسا مضت ةدمملا لخدت ىتلا ”همءطالاو ءاملا ىرت كنال ءهنم ج جرو هس

 كاذمتدقو هلامعانى ع لمع رخآ ىلا فولألا ءارجم مضهلا ىردل لبالع مضهلا

 ٠ اهتطوم نم تاس اميح ًامانط ةءولمت ةدعملا اهف تناك اهريتخا ةريخىف

 ”هيئاد اهارث لب ءطقأ قئاقد م-ضإىف يهاوظلا هذ_ه ىرتال كلاو اذه

 ( )١ ءامألا ماد حاجنلا ما تدم ىلا تارايتخالا ىفو . لاوط تاعاس ةدع

 نه الق

 . ةعاس ةرسشع ثالث

 ةظوفحو اهنيب ةيل
 تاءاس هده عييت نا ثحابال نكعيو . امتطوم نم تعزأ ناو ءاضعالا كلتىف

 < (7) ةلاقوبىف "هعو_ضوملا ءاضعالا كلت ىراجف قفدتت ىتلا ةايحلا رارسا

 ىساطتاا بيبطلا اذه دهع ىلا ةضءاق تيفدق تناك ىناا رارسالا كلت

 اذاحلا يهاظع مييج ىرت كلا هط ءدقتام ققصتتف

 .ذفلا عرابلاو

 برادتلا هذه ىهاضنام تا ارادتخالا نم ءاضعالا فئاظو لع ىف سياو اذه

 ةهضماغلا ةانطلا رارسأ تعضو اهنال ام-سالو « ناسا لك شهدت ىنلا ةبيرغلا

 . مامثلا فرط ىلع

 و حوبذملاف حورلا هيقبوه ان 019 ”هيوئرفلابو ءامذلا ( ) ١

 ( برعلا 'هقا ) ٠ هلحنم هءطق دعب وضعلا ةايح هيب داريف هاتمع

 ٠ اهيرعلا يف ليخد امالكو تلق ٠ةرايجرطلا : سورملا جانت ىفامىلع ةلاقوللا (؟)

 مانا ارب داربو ٠ اهانع الاون 1883121108 نم لصالا

 ( برعلا هغلد ٠ علا وا نطبلا بحر 'هيقرلا ريم مفلا عساو

 عس ولي و سفن

 هيسراف ةر
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 1 اهراثسا كئهو ةايحلا رارسا

 انسخنو ءانماظدق نوكنف دا اذه دنع ىهتنا ليرك تاربتم نا انلق ناو
 ”هحفص الا تسيل هو اهلع انملطا ةئيدح روما مث .هلضأ نم اًنضضغو هقح
 ةايح نع ثحبلا اهعوضو» < تاون عضيذتما,:رقتسي ىتاا هلامتا تاحفص نع
 هلاحياي لاصتالا لت لمي ث حي وهوءءاضعالا عومم نع ًاجراخ هيندبلا ةجسنالا

 8 ) ىفاويملا زرفلا نع ةقباسلا
 اهضمي لصتنو ليزك ىساطنلا راكفاو لافشا ةدحو تبل اديمااذه ىلعو

 رك ها قحتسإ ىماع ريطخ لل# موشال اهنوديوءلساللا قلح لاصتا ضع
 ضعب نم عز «نااهنم ء تارايتخالا نم اساس هلعفدق ناكام انه ركذن نماهو

 اه تؤ اهماك اف تتنثث ىرخا بالك ىف اهزيغو ةالجراو ىلك بالكلا

 كاذ لكوءاهمنوكت لح اماضعا اسوم ًاقلخ تقلخ لب ايف لمحو جراغ نم
 . زي زع ناك هبارغلا نم

 امراه يميف زرفلا ءاضعا ظفحل انيساطت قف لافشالا هذه ىواطم ىفف
 ةالاح وضعلا زرغي ملا هلقطل'ناو . ناوحلانم اهنطاومىف اهتابثال اهلا جاتحم
 اير اهارم ىف ةظوفحم ةرمحلا ءالشالا كلت قنا هلايلا ديري ىذلا نطوملا ف

 . رتكاوأ رهش دمب الاابلا رقتشالدقو « ايبلا جاتحم
 مسسقت ءاضعالا عوج نع ًاجراخ ةايحلا ظفط ليرك تارابتخا نا ملعاو

 0 نيتفاط ىلا

 ىلاو . ”هيعات_س لئاوسيف ةلءاك ءاضعا ءارحا ىلوالا ”هكئاطلا ىف ىتطدقو
 .ةيدةرفلا'هيبطلا مولعلا قرت عملا اهنءيقر عفر ىتلا هيراجم عجرت ”فئاطلا,ذه
 ًايفناش ًايفاك ًاطسبهيف مالكلا انمإ نادمب عوضوملا اذهيملا دوعلاىلا ةدلافالف
 ىديا ىلع يف تكىتلا لافثالا ددصلا اذهىف ىشن اانا غوسبالا لوش انناالا

 ةلصفتملاءاضعالا ضم, ءامذي دي دم نمز ذذم مهضعب ىنع دقاف ءاهيلا هوقبس ن م

 "هيو ترفلابو لصواا مركلا بيضقيف ذرغب نصفلا وه ”هيبرملايف زرغلا (؟)
 لوالانملتسينا دعب رخآناويحىلا ناوبخ وضع لقاوه ىناومحلازرفلاو 8 ٠

 ضشءبءامس دقو ٠ هئاطءانم ًاوضع ناكولاك همج فنوكيو هبمحتتف ىناثلا يف ذرغإو

 لباقي ظرفاا ىرثو٠ قااورلا بيكرتااب نورخآو ىناو لا يمطتلاب هيبرعلا باتك
 ( برعلا "هفل ) ٠ اةييرغاا "هظفل ةلباقم نسحا
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 © ماظتلاب راهن ةدم ضر بارا بلق دهوش دقو . ىعانس لئاس

 رىلع ىف٠نادع هيرثشإ ةدماه ةئج بلق محدحا شيئاولب .هيق

 ىرخاءاشحاو ءاممالا ءامذ ظفحيف هجولا اذه ىلعرخا ثحيو . ةعاسنورشع

 اج راغوأمم ةعومم ه ءالشالا ءذه ةايح ظفح ىلع فةوتءهناف ليركل ضفاما

 ايراج مدلا نارود طاير اهاعير رخآ الاب دحاولا قامت ءاَشا عسم اهرقم نع

 <. املاو اهنمو ايف

 ةقئاطةلماكلا ءاضعالا ءامذهاوظ ىهاوظلاءذه بئايعانه ع
 نا بحبو
 ةجراخ :هيلاويأ ١ ايالخلا ذا نا ليركايف لراح ىتاا :هيناثلا هتاراب

 اهلتسادق نوكي نادعب ومغتوأشنت كلذ عم ضواينع ةلمفتمو ءاضعالا عومم نع

 ١ دارب ىذلا

 ةروذبملا الخلا ومن ايف
 مث .ىلوالا ةمطقلا نم ًافولا لإ تاثء

 . ًايحو ًامورغارباع مجيتو ةةتينتسملا

 طعالا فئاظو ءاملع دنع ( ]وسنن امسالبلاوا ) ةلبجلل ( ؛ )

 نال ةلباق ةلئاسنوكت داكتةدام ىني اهدورو وهو عساو ىنمماهنم

 سالب » وهو ايون رفا رخآ مساىنمملا اذهباهللو ناورحلا

 اسلا هزجلا ينمي اهدورو وهو "همس لوالانود رخآ

 ٠ انه بولطملا اهانمم وه اذهو "يومها

 اذاو « ءاضعالا عييمجم طي ىذلا محتلملا جيستلل ىماسالا يهوجلا ىف ةليملاايالخو

 ٠ ةلمدوا اباهنلا كانه نايلع كلذ لد ًاشحاف ًاوشف ايالحخلا هذه تعف

 ةيملا ةداملا هذه وف ( 1”ن[هرراةسدتتنا امساليوتوربلا ) ىلوالا جلا اماو

 بسأل اويااو .ةاونأ لوح ”هئاويحلاوا * ايالخلا فيوجىف ةلئاس اهناك دحوم ىنلا

 [برعلا هغل] ١ تالحنا ريخالا! ملل ىف اهصاوخ وةعونتلاةجسنالا ايارثم ”هفلدخملا ازملا

 ىنمم اهنمو ٠ اناس خس
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 4 ةيوفا اوت

 اهنم تجر خ ىلا ءاضعالا ايالخ 'ينم ظفححت هجولا اذهىلع اهرئاكت دنعو
 نوناك ١7 ىف عزت هجاجد نينج بلق هعل . "ةافكب

 رشا هلالث هيلع ىضمنادعب ًاضران قب رام لهو لسغنادعب ول ؟ هتسىناتلا
 , تةقيقدلالل ”ةضماؤم هسايق ناك ناسين ؟مزو

 سدكمب اهئاقامب هصاخلا امتي زم طفح اهرئاكتدنع ايالشلا تناكنا نكل
 نم عرفت لا ءاضعالا ”هينبو ىولخلا ماظنلا قيقحتىلا ليءىئدا ظفحتال كلذ
 لواخنال اهنكلا ىلكلا ايالخ ”«. نم مولعم رادقمىف ظف# 202٠ ىلكلا الخ ناف
 اهنب نم دقو درف:٠ نايك ىلا لوحت لإ ىل ركل مطق نم ةةءطق .نا
 . ةءومجملا ءاضعالا رئاسعم اهدوجو دنع اهيف تناكىتلا تابسانلا

 مط ةدمىف كاذو

 رهظنال تناك ناو وديا هس الاز ف تارابتخا تارايتخالا ءذهنا
 .ةالابوانأ شامل صقنلال مالا :هقاسلا تارايتخالا ىف اهانيأراك هثهدم ةروصب

 ضرغلاو ىرم اة ميس ةدب دح بيااسإ هدمت مالا ءااءانعبام ن 5
 : مرد ىلع شفي ءاصعالا فئاظو 'هلرما ًاديدج اياب حتفي نا ىلع هشعتو
 « اللا فئاظو باه

 ايف ودع ىن .٠ عال ءومجس نءثع ناىلا نالاىلا مررطضااننا لجا
 ابا لصتلا ىنالياك ءاصعالا عومج ىف اهنا ءااض دشن ناىلاو ياللا ةابح هاشم

 ةيللا صاخ وهام عزمي نا لاحلا نم هلال هم صانمال طخ اهات اك اذهلو
 عطنا و لب رك اشحن د عبو ناالادعإاماو . ءاضعالا عوم راسل !عنم | مه
 اده "تا ايسسأ ررق ىلا بيلاسالا ىلع نيدمتمم ةدرفنملاهيلخلا ةايح عييتاتنا
 لممبام 'دهو . اهريغ نوداهم ةهصاخلا اهطاظو ىلع علطنو لب ديدجلا ريصعلا
 مل اءافلامو الج ًانأش 'هنبكملا لوسالا ءذه ”هيصانب اودقءي نا ىلءءاملعلا
 وبما 05 روتكاهلا ]د لدعوانعت قصنإلمأ. . قئوملا هللاو

 [مقا أند ىعع مهولاو "نادهلاو ”هيقللاو "هقيللا
 فما نجا ( لصوأا لامجانم ) ةيحالملا نم ءابدالا هسا
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 ةيوغل دئاوت 14

 ةماكح اهل عضو ميضعب ىرا ىثال 1مقاتسع( "هلك لباشوا دارت هس

 ًاسةفاوم كلذ ىرا الوؤم+ : 7 سيئقملاىف ءاجاك قايسنالاوأ ىىيطلا قوسلا

 . امنع ًاضوع ذَع فرح ىاف اهلبظم ناف "هيبرعلا ظافلالا عضول
 نموه زالاوا هيلا قوسلاوا ةةعيبطلا قوس :هظفا نا : لوقت

 !ممهنا يهاظلاو . ةهيكرتلا "يوت رفا حاملا يف كلذ ىرباك كرتلا عاضوا

 انطارتعا لواو . اهظافلا رارس'و :هيبرعلاةهقالاارارسا مهلهل اذه مهعضويف

 ادانو . دحاو ىتءءىلع ةلالدلل نيظفا نم كيم هلا « ىىيطلا قوسلا » ىلع

 اننال دوهقملاب فاو يخف لالا اماو ةهيدأتلا ملا بولطملا ىنملا ىدؤيال هنا

 الط اذه . ىىيطلا قايسالالوقنأ ”هيلاث هماكب هفدرت نا ىلا ضيا جاتمت

 , لمفلا اذهىف عمسي+ لامطتالا نزو نا نع

 ىف:ديدع ًارارم تدرودقو ”هيقيللاىه "هين رفلا ماقمموه "هظفل نسحاو

 بهذام ديؤي اممو . ريبخلا عيباضلا بئاكلاو ريصبلا داقتلا نودلخ نبا "همدقم

 سورا جاف لاق . :هياهالا برع مالك لب مال_سالا رقص بيم مالك هيلا

 ىا . ردات وهو هيويس ناق . ةةقيلسلا ىلا بودقع : "هيقيلسلاب ملكتي نالف

 أدت ىذلا همبطب ى' هيقياسااب أرق نالف : ًاضيا لاّقيو . لمت نعال هعبط نع

 غاب حبس وهو هنانعإ دها_هتبالام مالكا نم قىقباسلا :ثسآلا لاقو . هلع

 ىودبلا« ماكتم : مالكلا نم ىتيلسلا : ءريغ كقو. وحتاايف روثع * عمسلايف

 مالكلا نع هريغ ناك ناو هتغاو هعبطب

 ىودبلا أرق اذاف ادعت زوال ةروثام "ه
 مهاوق : ىرهزالا ناقو . نسحاو

 ءارقلا نا ىل :هيقرلسلاب أرقي وه
 0: عندي ملو هئفلو همبطب ىاع : ليق ءرا_صمالا ءارق هن

 نيح وحنا عمضو هلا: ىلؤالا دوسالا ىنا ثيدح ىفو . 35

 ىلع اب ملكتملا امف لس رتسي ىفا :هفالاىا ؛اغأ برعلا مالك ب رطضا

 : لاق . نط بنبتالو بارما دهست ريغ نم «

 ادب سبا هدم

 .(ةمالك ما ) .برعاف لوقا ىتيلس نكلاو . ناسا كولي ىو تساو

 ةهقياسلا اماو .ةذا' ومالكتلاب صاغ ىتءاسلانا ليواعلالوقلا اذه نم ىهاظلاف

 معتصم "هلك انا اوح رشينا برغلاءاسأ نم بلط: نا اندرا ولو .اهريغي ةساضف
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 55 خا دئاوق

 ءابرعلا ءالؤه « قطن ام نسحاب اوملكت امل

 , نالفو . هيجسلاو ةميظا ةةقيلسلا : برعلا ناساىف لاقو ةقياسلاأر

 1 ليقو ملال هلع

 هتغاو هيلع أن ىذلا همي ىا ”هيقيلسلا ليقو . كوقلس
 0 م ةحاسفلا ىا تهب ءامإ ىا

 ممن

 درااذ_ها لعو 3

 نءناسالا هيلع عيبطام ىنءع تناك اذا سكعلابو ًاضيا 'هيقياسلا ىنمع ةهقيلسلا

 سعوا ا لا هبل ىف قولا هلع اتايامىه»# ىتأتف اهانممىف مسوتبدقو .لمت نودب هتغل ىلع ٠
 ل١ "هملكل مه ريسفت نم كلذ ذخوب اكملت نودب قالخالاو عئابطلان ع

 - . ةيحسلاو ةعيطلا

 لامعالا نم هنم ردببام ىه ناسنالا ىف اساا نا ءطسب مدقت امم لمحتف

 : ناويطا ىف ىهو . اب ركشر نالبق هنم ردصتو لقعلا ىف فرصت ىلع ةلادلا

 . لامعالا نم هينايام نانا ىلا ناويملا ىدهب ركفتااب هل قاعتال ىلخاد روءش

 . وسارفلا آراسالسم# ةةملكي داري ام اذهو

 تاقو .٠ ناويحلا باتك ىف :هياده اءلك ىنملا اذه ىف ظحاملا لمعتسا دقو
 م قلخ بث لك ىطءا» وحن ماهلالا : ًاضإا ... هيادهلا : تايلكلا بحاص
 ىلعلايت>الا الم روماةدع ىو شاعملا مأو تلق.شاعملا مممهلاىا « ىده

 .اهريغىلا ىكسلاو بارمشلاو ماعلا ىلع لوما ةمزاللا لئاسولا ذاختاو قزرلا

 ىف يسع داكتال عاولا ىلع اهعوذل عم هللا هياده نا . كلذ دع آضيا .كقو

 ىوقلاو ةيلاويطاو ةهيعيطلا ىوقلا هفاضاك ةةيسفلا : اهتم ةيئرتم سائجا

 قا نع هب رعم يلي وكمال اهيقاف1 : المو .اهتطابلاوةيهاظلا يعاشملاو :هكردملا

 ير قر لك ىف ”ةءدولا ةلدالا بصت ىهو لاخلا ناابإ

 !ب ةهيلمعلاو "هي رظناا ماكحالا ليسا 1

 باق ىلع رارسالا فدك ىهو هم لا ؟ةيادهلا بدو٠ بتكماا لازتاو لسرلا

 ,ا . ماهلالاو ىحولاب ىدهملا

 1 نيثدا ةو ممالك ىفءاج امو

 ,فاقياا ىلا تايلك ىف ءاجام ىلع مهولو
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 ةيوغأ دلاوك 14

 ظفالا اذه ذاق اذهل ونامزلا اًذهءاملع ه«. قطن امل ”هّهاطملا لك قباطم برعلا

 ناستالل :هيلامسج ةوق هولا : ىنامرملا لاّقو .ى.لااذه ىف ءاجام نسحا نم

 ةهيلزطلا ىئاسعملا كاردا اهنأش نسم غامدلا نم طسوالا فيوجتلا رخآ اهلي
 اع مكحت ىن'ا ىف ةوقلا هذ_هو . هتواخسوديز هعاستك تاسوحلاب هقلمتلا

 هداربا نمدوصق.ا ها «. هيلع فوطعم دلولا ناو هنع بورهم بئألا نا ةاشلا

 - ظفحياف هتايستاندراام ديبأت ىف حضاو مالك اذهو
 كو

 ىل: انلق . كلو هملكل رخآ هيجوت دجوبال لهدادغب نم رخآ انلأسو

 .«كاىلوا : مهلوق » : سورملاجانىفلاق ء كل ىلوا » نع :هففخم اهنا وهو

 : ىرهوجلا دشناو . ديعوو ددهت

 درم نم باحم ردال لهو ىلوا مث ىلوا مث ىلواف

 : دشناو . هب لزنىا © كلام هيراقا : ىهمصالا لاق

 . ثالثا ىلعديزي نأ ىلواو اهنم نيتيداه نيب ىداعت

 بلع لاقو.كيلا برقا رششلا ىا ددهتلاو دعوتلا ءانمم . ىلواف ىلاعت هلوق هنمو

 توت دل مسا وهو .هوركملا موماو ىا.ميما ىلواف: ىلاعت هلوق كلذكو .'ةكلهلا نم توند

 لاكو . ىىبصالا لا امم نسحا « كا ىلوادف دحا لش لو : بلع: لاق . تبراقوا

 ”ىثىامورحتأب : هل لوغو هنافام ىلعءريسحم رخال لجرلا اهماوش« ىلواهناهريغ
 ليقو .نوريج موب ثيستا . نوءلماب كة ىلوا : ىريرحلا تاماقع ىفو . كن

 ماق : سنأ ثيدح ىفو . "هءبظع نم تافا اذا لجرلا اهلوع فولت هلك ىه

 ةفاذح كوبأ ( مامر هللا لوسر لاقف ؟ ىبا نع : لاقف :هفاذح نب هل دبع

 برق ىأ هد ىضنىذلاو مكلل ىلوا : لاق مث ( ماض ) هللا لوسر تكسو

 : ىعاشلا لوقو نوهركتام مكنم

 , انوج موقلاكرثي ىلوا نكلو ممتد موقلا معطي ىلوا ناك ولف
 :لاقث ءامادنع حدب نا بحاو ىرلا نحال ناك هنا كاذو ”هياكح تبا ىف ىلوا '

 ٠ ا 6 ٠ كلذ ىكحف . ىلوا : لاقف . ىرخالا ىلع هديب برضو . ىلوا

 5 مهل ليوق ٠ مهل ىلواق : ىلات هلوث ىنم ل49 ص تايلكذا ىف لاقو
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 قلل ةيوغل دئاوق

 نم« لمت هدا ىلولا ن ,م «لمفادهناف مهما هيلالوؤيوا هءوركملا مهيلي ناب 3 لع ءاعد
 كل ىلوا : لبق : نآ رقلا بيغ ىف تادرفملا ىف ىناهبصالا لاقو . ا« . لآ

 ىءي ىدعاملا لمت اذه لبقو . كيو كلل ىلوا باقعلا ءانمم اذه نم ىلواف

 . ا« رجزلا ءاطم ليقو برقلا

 بوصنال ندحتو « . لولا نم بولقم وهو ... : طيحملا طيح ىف لاقو

 .ىلوا ثنافءزالاةالوا» : ىنج نا'ىكحو ... برعلاناسا بحاص لاقو . هلوق

 ةملكلا ءذه ىف ثحبلا انيفوتسا دقو . ما . لعفالمسا هناىلع لدي اًذهو : لاق

 مدسق ىلا ةراشا موييؤديو مهري رح نبا دلا ىلع املامعتسا ةرركل

 . قياوتلا ىلو هلو . امحصو مهمارابع

 سواق 5
 مالك ىف :هدق ىه لهو لصالا ةةنع سوتاف له : ىدادغب بيدا انلاس

 . داضلاب نيقطانلا

 هيبه ةظذالاف ماعلا ىدع ناك ناف حابصملاو ماعلا ناينمم سوئافال : اناق
 كك ىئاشل لسا ىلا عجرت اهئاالا بيكرتلا ةهيلالث تناك ناو و . ”هعدق ”هحيصف

 ةذوخام سف ةدامنا ىا . بارمغاوباعا نم نورصاسعملا نوبوغالا هدرق
 ماعلا سوناغلاف . ”هميمتلاىا ته اهنموأ لوالا ىف ءافلا ةدايزب سن ةدام نم

 . ”ةيبرملا ىف ريثك وهو ةةقلابمال لعق ىءع لوعف

 سوماقلا بحاص هب لاق ناو لصالا ىب رعي سيملا حابصملا ىنءع ناك اذا اماو
 دقو « . هلم عمشلا سوتاق نأاكو ... ماعلا : سوئاقلا : هترابع صن اذه ذا

 ذوخام حابصملا سوناف ناكو ٠ مالا سونافلا : نق ذاطيحملا طيح بحاص
 حسالا وه اذهو : اذق 3 . ىموعا وا . ليالا ىف هلماح ىلع مل هلال ةنم

 اذه 9 أما نا !رسضت ماعلا "هظفلب رحاف ماعلا ىنعم نم اذوخام ناك ول هلال . امدنع

 سونافلا ناف . كلذك مالا سيلو . اهتافد'ىم نم ءاجام لك كلذكو ىنءملا
 ىهو ىنءمو هلز 1:انناد# سوتاف نم ةمانوبلا نم ىهو :هليخد ةدلوم حابسملا
 ةراالالا وا ريزملا ةملكلا دع نوكيف رالا ىا 11:10 لمف نم مه دنع هفتشم

 (0) . ةليخدلا سونافإ "هلباقما ةحيصقل ملكا مذ« راونلا برعلالاق اكوا

 موواكالكفوجلا برملا ةهمليف كام محار )١(
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 ةهحراشملاو ةمئاكبلا باب فلي

 ذوخام نيينملا الك لملف . هميمثلاو ةراثالا : نيينمملا ديب ىنانويلا لمفلاو

 ه:هلوق الا سنف ةدام ىناعم نم رك ذي مل برعلا ناسا بحاص نال نانويلا نه

 سالفالا نم مسأ : سلفلا هيف 0 5 دلا رق ةفلا : سنفلا

 .ىراك ًانوت ماللا

 ىا صن ءا_ءموةيمرالا ىف 0 ةينرعلاب تامملا سف وهو ىئان ظفا ىلا

 ىف تام ظفالانا ىلع ليادلاو : هيلعام عزتلا وا همحل نم ءدرجو مظملا قرع

 عسجرب سنفلا نانا 597 اف نحيت اماو

 : ديزنو « . ندياا وا لقملافيعضلا :هزع اولاقو سيسفلا اوركذ مهنا ةيبرعلا

 عازتنالا نع سفلا نم ذوخأم زاملا نم كلذ لك نال . ًاضإا الام فيعشلا

 الو امسجو اماع ًاريقث حبصأ هيفام ناسنالا نم عملا اذاو ٠ قرمتلا وا

 . ماع ملع ىذ لك قوفو .ًالامو
0 

 ”هحراطملاو ”هيتاكملا باب

 ؟ وخيش سيول بالا باصا له

 قرشملانم ىناثلا ددعلا ىدرب عقو : هصن اذهام ءادالا دحا انيلا بتك

 «رضحنا انملعاو» :(188/: 16 ) تاموبطملا بابيىف ةرابعلا هذه هيف ت

 26 باتك بحاص ى ١

 (١1١سحسالاو اذك) ١ س هب س الث هلوقك انك فثءقو طالغا ضع هل

 ركذلاب هلوق قئاويل للان ىف « دسجتملا انهباوسااو ةددجتملا هماكلا »

 هلوقو كالواباوصض'الو كاياالوا ( بس ١٠ص ) هلوقو مبسم ء:شحا نم لقسإ

 (0س ١؟ص) هلوقو « عوسي هديرب ”هيعبط "هطلغ عرسي ( #1"سالا س2

 نااثلل هعمسإ (# نع ايف ) هلوقو « اهشافا باوصلاو د اشف ىتاا عومدلاو

 قلزتتنا (8س اهيف) هلوقو نيلوءفمىلا ىدمتي"عمسأ ذا سائلاهعمسي باوصلاو

 مانظحلام نضمب اذه « خارم_هلا ه ىلا دئاع هنيات كا لزيت باوسلاو هيت كا

 ءش .ل وهو دقتنما مالكم'«. ىلوالا تاحفصلا و

 ؟ اذه همالكف قرشملا بحاص باصا له : روكذملا بتاكلا اناأف

 ال كقذ نكل . ركذم هلولدم نال زئاجف ”هملكلا تءن ريكذت اما : اناق »

 «وغالا تاداقتنالا بحي ( غارب لفط عوسيا دعت
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 4 ةةحراطملاو ”ةيئاكملا باب

 : لوغي نا هل قم.ال اذباو روظ# ريغ اذه ذا ظنالا ىلع ًايرج هثينأت عنع

 ةرابعلاىف هركذت ًائبش ريكذت ىلع ثالد اذا امسالو ءزوجو» لب «باوصلاو»

 ركذو ”هجحلا : برعلا دنع ناطلسلا : ناطلس "هلكى ءارفلا لاق دقف *هيلاتلا

 اهجحلا ندم ىلا هب بهذ هثنانمو لجرلا ىنعم ىلا هب بهذ هركذ نف ثنؤيو
 دق ”هفيلخلا : فلخ ةدام ىف ىرهوجلا لاقو ( طاس ىف جاتلا اضيا عجار )

 هظفال ةامارم موحتنو دانسالا ف ديرب انش لاق :ًابقمم جاتلا بحاصلاق ثني

 : دشناو ءارذلا ءاكح
 لامكلا كذ ”هفيلخ تناو ىرخا هثدلو "هفدخ كوبا

 هجولاو ةفيلألا مساثينأتل هلق «ىرخا هتدلود ( جاتلا بحاص*ىا ) تاق
 ركذملاىلا دئسيام ثينأت زووم هلا هطسب مدقتا# ىرتف ءا ءرخآ ءدلود نوكيا

 هحيحصتاماو باودلاو . "هلو قرشلا بحاص أخا اذهلو ظنالا ىل ًاباهذ

 ةاهيلع هقفاونال نحنو هلاشنإب "هساخلا "دككرلا هريباعت نف . كالولب : كايا الول

 الاو «كاياالوأو » بتكو عباطلا طلذف هيأ مح «كألا الولوو انيتك انك اننال

 ىعدا اك كالولسياوءتنا الواءانإقل قريشلابحاصهيلاريشي ىذلا ىنعملا اندراول

 ال تلقأ عوفرملاىكمي تح ت'ئءنا :ناهجو هل الوادمب ىكملا ناسدك نبا اق
 ضفخلا كك ناكذ ا ىكملاتلصو تاشولو.تناالولءىهالولو مهالولوءوهالول

 وهث ضفلا ظفاىف ناك ناو لوع ءارفلاو ضذخ وهزولوش نوبرصبلاو

 اهالولو ىالولو تاقام كالول . لو نيلوقلا سيقا وهو لاق عفرلا عضوميف

 رظنافءنينمؤم اذكا منا الول : للجو نع لاق ا تنا الول دوجالاو . معالولو

 .. باوصلاو : هلوتو دقتاملا مالك تب نيا كلذ دعب

 ةدع باتكلايف نا : انلق .«عو ديرب ”هيمبط هطلغ عرسب» :هلوق اماو

 ةريضح ىلع بتك دق هاكاسم سيل ( عرسي ىا) ءذه نكل عبط طالغا

 انه اهديعت ءذه ىف انترابعو هب قطني ام ةدحاو "هلك ىف بيسيالزا دقتنملا
 : :"ىراقلا اهيلععلطيل
 .ة«وتلا لامعا لمعيو ملتي

 211 ةريضح انفصلت . ىدم كده

 نايف ملاةلا هلوخد ذنم هلالاناسنالا عرسي ةروصلا

 ماقتسا 1 عوسم ( عارسالا نم ) عرسي انادبا ولف

 ,يملل
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 رخآ ”ىش تاديرعو *ىش تاز ريءط قل

 ىناا عومدلاو » : هلوق اماو
 راجلا فذح دمإ لصولاو . انلصوو راجلا انقذ هئيع اهب ضاق ىناا عومدلاو 00 5 0 . 0 5

 هلوعفم ىلا لصإ مزاللا لمفلا نا : ليقعنبا لاق . ةاحناا دنع فورعم بإب

 هلوءقم ىلا لصيف رجلا فرح فذ دقو . ديزي تريم وحن رج فرح
 عومدلاو اناوق ىف انيرج وحنلا اذه ىل_عو (اذاق ) ًاديز تريم وحن هسفنب

 ا ملك ةاحنلا ةداهشب هيلع رابغ الف اهضاف ىنلا
 ىلا ىدعتي « ءمسا هنا مذ سائل هعمسإ هحيحصت ىف بصإإ كيذكو

 ذئني- م6 هلومفءوىدمتملا لمفلا نيب داز“ وا ماللا محم دق نكل نيلوءفم

 تبرض : مهاوق هل اول .و نوبوغالاو ةاحتلا اياعصن اك « ةضرتعملا ماللا »

 : يعاشلا لاق . ديزل
 دهاممو 1-1 راج دكلم برثيو قارعلا نيبام تكلمو

 باوصلاو):ىاق هنكا ةريخالاهثك ىهو , "هلكىف دقتنملا بيسيزا نآ دقو
 : لوقي نا هل قحيال : انا ( خارصلا ىلا دئاع هنيلت ىكل لزنت نا لاعب نا
 هتدار اذ' ركذملا مسالا اوئنؤينا اوزاجا مهنال ( حصخالاو ) لب باوصلاو

 انهخارصن'نك امو ةاحنلا عييج لوقلا اذههلا عملا دقو .سكملاو ثنؤم مسا
 ىنأتي نا هطسب مده ام لصحتي هيلادئاعلا لمفلا ثنؤينا زاج "هحيصلا ىنءع

 :مصيو معا ىوهلانافىوه نعال ةيور نع قطني اه قاعي ناو همالكفدقتنللا
 لوساوه ىذل مالا نم يكراف هل ىعدت ام ضب ىعوت اذاو

 لضافلارب رحت نم انت رف (برعلا ةما) نم نماثاا ءزإلا ىلع تفتو

 ىنا عال امرت معزملا الول ٠ دج ىققارث ( تازيريعط ) ىفىدنفا ىماح مهاربا

 تاسيرعناف .اهايا تسبا اهناقحاو (تازب ريعط)ىه (تاسب ع ) نا هلبحاسملا
 لام ريدم ىنربخا اك تاعادس ثالث راد_ة برغلا ىلا ةيحرلا فاخ اهعآو»

 فخنلا لام ريدم اناو تجرخ : اق  ىد'دغءلا ىدتفا ىلع ىلاحلا ةوامسلا

 ناك تاسيرع تيأرف اهالاو امو ةبحرل ىلا مانغالا ةاكزوف ًاشن .

 مال لخدف اه رسوف ىل امداخ ثدخد'و « قيفشااو ةيسداقلاو ةيحرلا نيب

 رضيخالاىفو : لاق : لجولاو ”هءذغ' نم هل ضرع ا.
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 4 داقتمالاو ”فراشملا بإب

 ؟همدخهتبلانا تدراام اذه . الم ًافصو ىل هفصوو هتلخد اهيرس له برس

 نهاط خبشلان ادهم ٠ مالسلاو ةقيقحلا

 ىوامسلا

 عيبرلا عطقب ”همخض تادلجم * ىف قدزرفلاو ريرج ضئاقن 3

 "طع 0 ه4 لوبتع وصل 8]-1ةعدعلدلع هتاعل طرع ىلإ 8ععوص

 هعج ىلعو هيلع انصرح ”ةلهاجلا ديعنم مهرعشو برعلا مالك برق الك
 ىلا مهقالخاو اهباتا دئاوع نعو هضحللا ”هيبرعأا ةغلانع انل فشكي هنال

 اوذخاف ”هقيقلا هذه ىلا نوقرسثتسملا هبتا دقلو س . نامزل» ريغتب تربغت

 اورفظ اكو مال_الا ردصو نيمرضخخلاو ”هيلهاجلا ءارعش بتك نع نوئح.

 ةناماال 'ةنامإب اهرمشنو اهتلباقمو "هقرفتملا اهضسن عمجم "هياطلا دشا اونع اهب

 ءرساةدشو هتماخفو هتلازجو ءرعشتهناتمي رومثقدزرفلا اذهو ل . اهدمب

 ىلعنا ريبكللا برعتسسملا ةريضح علوا دقو . لوالا مالسالا ردص نء وهو

 مهرامشاو برعلا بادأ :هف رعميف روغلاىديعبلا زيلكنالا رشم نم نافب ىلشأ

 ددع غلبي . نيمحض نيريكص نيدلي ىف قدزرفلاو ريرج ضئاق عمجف
 خابت ىتا تاليبذتلاو "هيت رثالا تاحفصلا ادع ام هحفص 7٠٠١ امهئادقس
 ىلوالا تاحفصلا ىف هرم-ث ىلع فقاولا ركذ دقو ةحفص 6 نبدلجلا ىف

 طلازاا نم ثالثلا خفذلانم "هخسن لكل ام هيف نبب ”هيزيلكنالا ”هغلااب لاق

 ام ادم رةدحاو لك نع ثحيو . غروبسارتساو ندناو درفسكأ ةخسن ىهو
 لوالاءزملا عيبطب ًاديدقو . قيقحتا! نم :هياغلا غلب ىت- رظنلا اهيف ققدو اممن

 ءاوااةنس ثااثلا وهو ريخالا ءزحلا عبط نم ىهتناو 16.4 ةهنس

 ةدئافلا هميمعلا ”فلتحلا سراهفلا هلبوبيو ثاثلا ءزلا عبطي ذخأ امو

 ًاسءالكامنع ملكتف دادس ىف ثحبملا ريدف ةدوجوملا هيطخلا انتخلان ىلع فقو
 م. ماههالا دشا اهب متهاو ٠ اهنم عفتناو قيقد رصب دقنو لع هعسنع فشيإ
 . تاليبذتو :ةعاعو ًامجعمو سراهف ةةميزا ىوحم ثلاثأا ءزحلا اذهو
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 داقتنالاو ةفراشملا باب 3-5

 ل. اهرحبو اهيور بس ”هيئرم دئاصقلا ركذ ىرت لوالا سرهقلا ىفف
 ١ تارارم''وتاضراءمانم درو ام ركذ ىناثلا سرمفلا فو

 نمناوبدلاىف اوركذ نبذلا ريهاشملا ءامسا ثااثلأ سرهفلا ىفو . - قدزرفاا

 رايدلاو عقاوملاو ندملا ءامسا درسسعبارلا سرهفلا ىفو .  اهريغو هللاقو هلاجر

 أمم محملا فورح ىلع سراهفلا هذه لثأو . ناوبدلا ف.ءاضتىف تدرو ىتلا

 رجب هيبشلا رفسلا اذهيف اهدشنب ةلاض لك ىلع عوقولا ثحابلا ىلع لهسي

 . مظحلا

 رهشف ءاج امل ته

 قس مامثلا فرط ىلع ناتكلا تايوت لعجو سراهفلا بوب نا دمبو
 ركذ عم مالكتلا ىواطميف تدروىت"ا "ةصيوعلا ظافلالا عيم ءاشحف مجعملا

 ىتا ”«ميظعلا ة هذه ىلا رظناف هيف دجوت ىذلا رطسلاو ةحفصلا ددع

 ؟يماركذ كلذ دمإ مل . هباتكىف بلطي املك ري ىف ريبكللا لجرلا اذه اهلذب

 رفاااذهىف تدرو ىنا'ةيسرافلاتارابعلاو 7 درس وهو قياس هيلا هقبسإم

 ثااثأا ءزحلا اذه متخو غيلبلا

 .يااريشأ نا الا اننكعال ىلا نساحملانإ ىلع هلسا#ع تداز تاحيصصتو

 144 ءزطا اذه تاحفص تغلب دقو رياك ربا سيلذ' ةراشا

 ثلاسثلا ءزحلا "هميقو اهتنس ه٠و ةكنرف اب ىئاثلاو لوالا ءزجلا ةةميقو

 ءدغاكوةدنلوه رايدزم نديلىف لورب ةهعيط#ع عيطدقو ,امتلس ه٠ واككرف ؛4؟

 هفورح وه بيعلا اذهو ًاببع هيأنا لوقننا اؤوسيو .هنماو دغاكلادوجانم

 انتفسات اذهلو ؛ رظنملا ءاهوش مسرلا "حبق زرطلا "هيدق لب ةليج ريغ اهل

 25 نال ام- الو : هيف ةها_شلا هذه دوجوا فسالا دشا

 ملكلا نم اههباش امو الث. حج احج هملكلاا ناف "هس رعلا:هباتكلا وسال ”هفلاخم

 اذهو ةفرامتملا لوصالا الم اهبتكي 6 ديزي ءاخلاواءاحلوا محلا ايف ىتلا

 : ىلاوقلا رردلا نع ةرد باتكلا ناف كلذ ادع امو . ( ١ ) حضاف بيع

 تافاضاو تالييذتل ف.صرتلاو ب

 هقاورح ضع 4

 ىلءقحمالناو ىعو :هطوقنم ريغ ىف ةددشمناو

 تءاج دقو ٠ بارغالاو بارعالا

 نم ٠45» صيف هلم كلذ ىرت كا هلا ةروصب فاق ىف يناثلا ءزجلا

 « قطنلو قيقد » نيتملكلا
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 41 داقتنالاو ”هقراشملا باب

 سل هنا تاقل نساحلانم هيفام تيأرول نكل.ًاشحاف رمسلا دمت كلملو
 ةرثك وهو زاكلاا اذه ءارشن مهضعب عني رخآ ًابيس كانه لعاو ركذي ًائيش
 بتملا نكلل مهبادآ اهجمتو . رصعلا اذه سانا لجخت ىتاا تايبالا نم هيفام
 قوكت هخان هنم عبطيذا هرشان دارا اذا هنا كشالو .عباطلا ىلع ال مظانلا ىلع
 ةنئاشلا خاسوالا هذه نم باكل! رهطيو تايدنءامذههنمفذحي سرادملاءانبال
 . بادالا ظفح ىلع ًاصرح

 برعلا بادآ باتك

 برعلا كب مهاربا فيأت

 هسيردتو اهئقذ ىلع باتكلا !ذه عبط :هيمومعلا فراعملاةراظن تررق »

 سرادمو ”هيئسلا تاملعما سرادمىفو . ناتيو نيدب :هيئادتبالا سرادملاف

 كلا ىماعم

 .ءلحلا رصع
 عصرت ةرد مسا لب باك منا ىبا انه مارام

 51 دوب نم لك اهلانتقاف

 ئءانع ةرايعىه ةردلا هذهو  .داسفلا

 ”هغالبلاىف يآ اهملاوق' , فاكت ىندا نودب بلقلا لصيو نذاالب نذالا جاي

 ”همكح هتسالسوءاشنالا ”هغالب ىلا عمن! ديري ناسنا لك باتكى هن ”هكمملاو
 . ًايئامقل ًابلاص القعو ”هيناماس

 ”هيريمالا ةةعيطملا .س ةراظنلل ةظوفحم عبطلا قوقح .س

 فاسو . كولملا ناوحاب

 وا ءاتفلا املا قرطتي ال ىن

 ؟هناراعئار ًامظن هموظنم ”هيمكحل

 دفدلا نئازخلا ز

 ولخيالهناف ليلجلا رفسلا اذه هقحتسيام نودوه ىذلاظيرقتلااذه لك عمو

 ريطو بارالا :هلوق مه صرف ءاجام كلذ نم ريبمتوا ةهغل وا عبط طالغا ضعب نه
 ]وقتال كلال نسحاناكلا روشرمشلاو بارالا لاق وأو روشرمألا

 11 راخلاو وا را اناويطاووا راخلاو لب .«راملا ناويحو

 باقعلا» :“

 لاعب كيذكو .٠

 احىف لاقو.ريطا! روشرسشلا وا روشرسشأا ريطعلاو روش رشلاو "هدؤصأا كنت *

 ثقربلا حصالاو شقرلا ىحسي راطو
 اهلاو ءرلا يف اذو شعا'ىف كالذءرجفلاو

 امتالوادم ىلا ةراشالا ءامسا عوج ر نم موقلا بتك ىف ررقم وهأك روش رششلا ىلا عجرت
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 داقتنالاو ”هقراشملا باب 4

 بنرالل شعلا نوكي فيكف كلذ انملس اذاف . بيرق# بيرقلاو ديعبال ديعبلا

 : اهف ًاضيا لاقو . سكملاب مالا امناو روشرششلل رحجلاو

 كالسم نم هل سيل صفق ىف كلا ىارسب هآر.ىت>

 لوخدلا هئيدح "هيكرت "هلك ىا رسلان ال. نسا ناكل «كلملا طالبب » تقولو

 ٠ شيرق "فايف "هد ”هيمور اهناف طالبلا اماو . ”هيبرعلا ىف

 ةلل'التملا هعيدبلا ةردلا هذه ءايض ىعني قيقد رابغةلزنمع وه كلذ لك ناىلع

 ههزني( بيرق نع كلذز وكيو) باتكلا اذه عبط داعأ اذا فاؤملانا مرجالو

 لكشلاب طوبضم عبطلا عيدي باتكلاو . نيريثكا نيبال ناكولو ببع لك نع

 .دحاو باتك ىف عمتم املق تانسح كلذ لك .رخآف دغاكل ع عوبطم لماكلا

 برغلاو قرعشلا لاثما 7+

 :ةيطع عبط . ةظوفحم عبطلا قوقح ل. ىناتسدلا امون فسوب مج د

 ءالحأا# هند رضع ةيقسويلا
 ممناللبل ىىطاك اوناك مهلغاو ”هيبدالا بتكلا ضمب عمل اودصآ ريثك

 ماسقوذب عج هناق ىناتسبلا ىدنقتافسوب ةرضحاماو ةردلاو ةرءبلا نيب اوعمج

 نيقئاخلا ناكس ”همكح علاطملاهيفدجي ًاناوبد هباتك حبصاف برغلاو قرشا !لاثما

 بلاطلا ىلع لوست ًاباوباهعضاوم بوبدقو . لاثءاو لاثما نيبهبف لب ادي ناهنكعو

 ةلاضىلا عوجرلا
 تنك ناو ًاموح سم تحبصاف ًاطوبفم تن ةكدقل :مسرفالثم درو#لا الا ايف

 ”هبلاشال ”هحيو#هترابع نوكتنا دونانكو -. رءانع ىندانودي

 حصاناكل ... ًاعفرم تنك ناوىناو : لاقولو . ًاعضتم تدبصادقف ًاعظارم

 دوا موعينا دريمل#ا ىهاظلاو . اهعقوم ريغ فنا لدعتساام ًاريثكو حصناو

 مالكلا نم هفسالفلا تغرفاملو» ه6 صلاقو .هنعلوقألاهساىلع اصرحمالكلا

 ناحصالاو.مجعلا كللم سوب راد كلما "هنبا (ةردتكور) ردنكسا ةجوزتماق

 ؟هظفلو جترفالا هيوربام بجومب ال اهب نوقطنيام بجومب نييقرمشلا ءامسادروت
 وعسف نود ترعااعإ ؟يارمشلا هياور ”وحسيف نوقرشلااما. نييبرغااةهياورالو نييقرشلا :هياورقفاونالةردنك ور

 حصالاف سوبراد اماو (160256ناسكو ردمساب اهو رعبف ع رفالااماوءكتشور»

 -. جرفالا "هياور نم ىه سويرادزال روهثم وهاك ( اراد ) ف لاقينا
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 ك5 داقتنالاو ةفراشملا بإب

 مك رخافم ىلع هلاوتحال ءاتتقالاب ريدج باتكلاو :هفيفطالا رومالاهذهامو

 برغلاو قرشلا

 ديلا عوسب ىلا ءارذملا مييصنم ديلا كلملا باتك "4
 نييكينمودلاءابالا "هسردم ذيل ىدادقبلا ج رج دحالاد بع ىرولا فيلأت»

 شورغد هتميقو ةحفص 95 ىف 1918 ةنس توريبىف داحنالا 'هعيطدىف عبط
 .٠ غاص عبدو

 «ةرايعلا ليسءةدابعلاو هسادقلا ةملا ءالالا نيعم نم هايم قفدتت باتك
 ميرابح ىعاوش هبلقف أشذيو الا ”ىراقلاهعلاطيال «بيويتلاو فيلأتلا نسح
 نيسيدقلا ةديقع ىلع هيثكام لك ىف فاؤملا دمتعا دقو . عوسبأ مالو ءارذملا

 نيكلا_سلا ضحت اذهلو . ىقتلاو بادآلاو ناميالايف مدقلا ىخسارلا :هبتكلاو

 هيلا قوثلام لك هيف نودجتذا ىهازلا حابصملا اذه رونب اونيعتسينا قحلا ىلا
 . عرولاو حالصلا ليسيف مهظفحيو موعوطت

 ٠ ةغالبلا جمأ ظعاوم ةدمجىف ةلمكتلا ةلار 1

 دمع ديسلا , نيملسملاو مالسالا مج , نيدهتحلاو ءاهققلا ديس فيلأت»
 ءط, نْلا عبطإ ةحفص مسيف .« ىلعلا هلظدم « ىميظعلا دبع ءاشلا ىلع

 نسم ”هلس فجل ىف نيتملا ليلا ”ةعيطم

 : اليو

 ( حفص ؟4ىف ) « بابزالا بر ىلا , باهذلا كلم ةلاسر >5

 ضبا روكدملا فاؤدلا
 ( ءالبرك همقو ىا ) ”همقولا رسصتخم

 ةحفص ساب ىف 1س "هس فجتلا ىف نيا ليطا هميطمىف عبط

 قطناا لع ىف ةزوجرا » 14
 روفغلا موحرملان ا ىسوم خبشلا ققحلا لماكللا لضافلا ملاعلا بانو

 . مريس ندق نييحالفلا نسح خيشا١ ىقنلا ىتلا ريرحالا لضافلا .( هل )

 ليحلاةمطمىف تعبط . 18٠6 :هلسىناثلا عيسرلا رشة سغ ىف هةعيطقداصدقو

 . ةحفص مو ىف « فرشالا فحالا ىف نيتملا
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 «رراج امو قارعلاىف رهشلا عئاقو عيدان 41

 ءانيحلا . مالسلا مييلع ”هيالاو ,آيهزلاو'ىتلا تايفو ىف * مالكبلا رصتخم »

 دبع هاشلا ىلعدمم ديلا * مالسالا تهمس * مالعالا ءاملعلا ديسل داقيالا باك نم

 ٠« ىلاعلا هلظ ماد , ىميظعلا

 ةةحفص عمف 1م#ع٠ هلل فجتلايف « نيثملا لبح » ”هعيطمىف تءبط

 ةهيادولاب ىمسملا باتلكلا نع . "هياوفلا فشك با.ك ٠

 ملاعلا ء«اوا ديرقو ء هتامز ”همالع < يهدلا ديحو ء رضملا ديرق ف لأت»

 « ىناقراخلا « دهنللا للادسا ديسلا ء ليلجلا ديسلاو , لدتلا

 : فاؤملالوش ه4 ةحفصلا رخآ ىف ىهتني ىذلا باتكلا رخآ ىفو

 ٠ فرشالا فجتلا «لوالا/ءزحلا اهيلي( اذك ) للاءاشناو "همدقملا تكد

 حس

 1مونو اهنس ( اذك ) . نيثملا لبح ”هعيطمىف تعبط

3 8 

 وول خو
 د 9 يا ه-

 ”هنس ١٠١ لبق اهناعأاو ”هتسلا هذهىف دادفي ىف "هممطالا ناما 5١

 اذهىف ةمعطالا راعسا لباق انتر ضاحف ءالغلا ما ىلع فنا تدرا اذا

 : ةهيئاآلا ةجيتنلا رث "هن 16 لبق اهنامتا عم مويلا

 نيش رغب( تاما ىف وليك ”هعبرا نع ةرابع ىهو ر زملا ةقس تناك ةنسا لبق

 شورغ ةهتسيف مويلا اما "ةحبحصلا شورغاا نه فصنو

 54 اهامشق مويلا اماو "هحيحص شورغ © ”هئسا و لبق مهلا ىلسهقح نمكناك

 18 ءام#ب ع5 شلال

 4 ًاشرغا5١ ء(نهدلا)نمسلا ٠

 8 2 « (هيللا) مهاتقيلا 2

 3 شرغ ١ رقبااةنلانمدحاونأسا «

 شورغ < ةراب ٠ د قوافل: ٠م

 امض شورغ 4  ءزياكا تتح ٠
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 45١ 0 هرزاج امو قارعلا ىف روشلا عئاقو خردان

 شورغ٠ نيشرغ « ناك امهمهكمسلا“«

 نيلجرونرديو س'رنع ةرابع ىمو ( ةجاب مخط ) ةلماكلا مهلا ءاغلاب «
 ء شوف + مويلاو ًافصنو ًاشرق ( ”كادرش ) هحفضاو شركو

 شويرغ ”هئالثب عابتق مويلااماو حمص دحاو شرغب ةضيب٠* عابتتناك
 شوف ”هنالثب مويلاو . دحاو شرغب ريعشلا ةهقح عابنا تناك

 ١ ( 0 شورغ هاللي زرالا ( ( (
 م ( شرس (ةورملا)هيكافلا ( ( (
 ١0 2) ٠ تاوارضخلا( ( (
 هذه ليدمتب ركش نم سياو . ق'اوسالايف عاببام راس صام ىلع سكوت

 ا سانلا لك اهم كش ىتاا هشحافلا نامتالا

 ةرصتل ءاعدلا ”؟ ةلودلا شو

 ركسعلا ”هنككىف عمتجا طابش ننالا رام رهظدمب ةدحاولا ةهعاسلاىف
 نيلهالان م ريفغ محو ةهيكلملا نيواودلا ءاسؤرو دنجلا ءارصانم ىعدنم عم
 يما ) عزاولا أرق :هيناثثا "هعاسلا تنك املف . ةلودلا شوبج ةرمصنل ءاعدلل

 اباطخ اب ىكز دمم ةرضح ةهيالولا ىلاو ناسا نع كب ىركش ( ىالالا
 مدسقت مث نييبرع نيبادطخ اولتو ملعلا :هبلطن» نانملا هيقع مل "هيكرتلا ”هغالاب
 يملا ةرصنب هناحيس ”ىرابلل عرضتلا ىوح ًافيلب اعد التو فارشالا بيق

 .سوملا ثددرو هلادعا ىلع ىئامعلا كذدعبو ( ًاريثك انناطلس شعيل )أ

 , مانالا دقع رثتلا مك مان ماظتب شويحلا ترم
 ببرغ ىلاو ”هفرقىف ءايقشالا ”**

 ( لصوأا ههج نم دادغإ هيالو دودحيف ) بيرغ ىباو هقرق داوجيف
 ىنبب دهمإإ! قاسيف برعلا دنع نيئورعملا ) هنكلزلا داركا نم مهلصا ءايقشا

 ىتاا ةهيلامعلا "ةمودكملا هجو نم اودرمش دقو :هيلالطلاو ولدلاو ) ناساس 21

 رئاشملا نيب اوماقف .اهقاع ٠

 يدم عواسفملا
 نيةاخ ىءاضت نم :هينامملا دودحلا اولخد "هصرك اودجو قذر دروهو
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 ءدداج امو قارعلا يف روشلا عئاقو عادات

 لماوقلا نوئداصي ثيح [م] بيرغ ىباف :هف

 اهلاوما نويلسيو اهااجر ضعب نولتقيف اهلا ”هيهاذلا و' دادغب نم ”همداقلا
 [1] هين هرقق نامارخو

 تقولا كردل !نا-سرق دم نا نودب اونا ثيح نم ىلا مهمئانقب نوءجريوو

 نيمبرا وأ نيثالث ءايتثالا ءالؤه ددع غاسو . مم لكشتو موقت. مزاللا

 ىلا مهبلع ضبقلا جاتحي اذهلو سورفلاو :هبامرلا ىلع ًانرمتم ًاسراف

 زن وا مهلداعت هيماظنلا واكردلا دنج

 نم

 صصخ نا ىتييدلا م ًاددعو ًاددع مه

 ةهيحان ريدم ناريغ رخآ لمع نغشتنا نودب رارشالا مهرئاتب ةوقلا هذه

 نم ذخا ءاضقلا اذه ىف ةهنكنزلا ةريشعنموهو افا زيزملادبع همساو ةهيئارق

 كردلا ناسرف نم هيدلام مهلا فاضأو الجررسشع :هعضب ةريخالا ةرملا هذه هلاجر

 نيسرف لاقواهما ةلئاق لاوما مهممدرتساف هسفنم رارشالا ءارقشالا ءالؤه رثأتو

 . اونا ثيحنم ىلا !وداعو ًاددع مهقوفنل هنه اوت مهنكلو مهمل

 ةيحالصلاو'هيناماسلا نيب لفاوقالل ضرعتلا رارشالاءايقشالا ءالؤواقبس دقلو

 نلمعاوا اذبحو . ىئازوب ةمربًاطباض اولتقف رشا ةعضإ لق ( م ) واكتسيف

 ردسقلل مهما عدتالو مهتفاش لاصتتسا ىلع اقفتتل دادغبو لصوملا اتبالو امم

 ! ىنامالا هللا ققح ب. دظدق ”همالا ريصو لحفتسادق مهرسش ناف ءاضقلاو

 لضاف بتاكل

 ةرصبلا ىف بازحالا لابح مرصت 56 ٠

 ايساا بازحالا اوكرتينا ىلع اهنايعاو اهؤامعزو ةريصبلا فارششا قفنا

 اونوكينا ىلع اودهاعتو ”هءاججواب ز> ىلا اومتنبال ناو اهعاونا ىفالتخا ىلع

 هتمالسو نطولا ظفح ىف ”ةلءاع ةدحاو ادي
 نيئارفلا هايم ةدايز ”ه

 تمقو ىتاا ةريزغلا راطمالا رثا ربشلا اذه ىف تارفلاو ةلجد هايم تداز

 ةينيسحلا ىلا ءاملا هنمىرجإلةيفاك ةدايزتارفلا داز دقو .ىناثلا نوناك ربش ف

 دوصطقملاب فاو ريغ ءاملا اذه نا الا

 ارلا اهاتءمو ٠ "هيحالصلا ءاضقب "تحلم
 ارقوا هيءرق ( ) ١

 دادغب "هبالو دودج ىف بيرغ وباو "هفرق ( ؟)

 نطاا٠ ىلع هملايلسلا ءاول لخاد لاءج.جا عيان لحم ما(ع)
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 قي هرواجامو قارعلا ىف ريشلا عئاقو ران

 هوعسلا نيا بتار 5 ٠

 ىلا دوسسلا نبا زيزعلا دبع ريمالا ةيهاشم ”هينايعلا ةهموكحلا تغابا

 ةهيلاثع ةربل ٠6١
 قباسلا دادفي ىلاو اشاب مطان لتق * 10

 هتدلقف هلضش ”هموكحلا ترقأ دقو رابكلا دادقب ةالو نم دمي اشاب مظان
 ةماعلا شيلا ةداقو ةهيبرحلا ةواظن بصنع وهو ”ركلمملا ىف رطخ اذ 0

 نانثا همم لتقو .ىضاللاربشلا نم 4+7 ىف 'هاتسالاف لق هنا قربلا انابنا دقو

 ٠ اهملظع اههباب ممعبج اوفأدو . هتيشاح نم
 ةلودلا ريل نيململا تامتدجم ٠م

 ىخركلا فقورعم خيشلا عماج ىف طابش اب همها راهن نوماسملا عمتجا
 اودشتحاو . ةلودلا ءادعا رهق هللا ىلااوباطو مس نيوعدملا ءاماعلا ددع ناكو

 ءاهنيع :هياغلا مذيل ًاضياهنم و. ىفو طابش ٠١ ىف نيئثاالا ران ةهنكتلا ىف ًاضيا
 ةلودلا رمصتل نييليئارسالا ءاطد ٠

 ىلا اويلطيل مما سينك مظعا ىف طابش ١١ حابص نإ ةذارسالا عمتجا
 مهؤارقفو مهتارسو نييليئارسالا رباكا ةلفحلا دهشف ”هينامملا ةلودلا رصن هللا
 ”هيعدالا ريض نميو خويشو لافطا نه تاباشو نابش نم ءاسنو لاجر نم
 ديو ةهيكلملاو "يركسملا نيواودللا ءاسؤرو عقوملا نما ليكوو "هيالولا ىلاو

 ٠ مالسو وده لكب نيممتجلا دقع زا نا ةالصلا

 نادلكلا و ءاعدلا ٠

 ىلااوعرضتو ةريبكلا مهتسينك نادلكلا عمتجا طابش 14 "هعمجا ران ىف

 ٠ لامالا هللا ققح ررض لك اهنع عقدي ناو اهيعاسمف ةلودلا قويا هللا
 ةلتف لا خااشم ليبس

 املاح وهباومهماام ءايربا(1) تهتف لا خر اشمنا "همصان ةلداب نايعللمويلا رهط
 ”هيذس ةداراب طابش 1 ىف مهتحسنم اوقلطا طبرل و ىلا باوحال يمالا حضتا

 ررض نك نم مهظفحينا هللا ىلا مما بلطنو نيبملا زوفلا اذ-عب مهن نحو
 . نيدسفملاو نيدئاكلا دك نمو

 مظاكلا دب ءخيشلاو٠ نوعرفلا ردم و «نوعرفلا هلع خيشلا مهو ( 2 ١

 و دحاولا دبع خيشلاو نوعرف ىغا يكس جالا دالوإ ندح خب
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 قارعلا ماوع ظافلا 45

 ىوتيو ١ ب سلول ويسملا رفس
 ىونيوب ب ساوب ويسملا بيدالا ملاعلا عرازلا انتتيدع ردافءطاش ١٠6 ىف

 "هق رعملاقح ةعارزلاب فراعلضاف باش وهو 3[هدفتعتم طول 8. هرعصمو

 ,ء ثحبل اهالاو امو قارملا رايد ىتا دقو

 ةييرغلادئرلا نيتاسإ مماب فورممنا لختااسرغب متم ةهيعج مماب ىتا دقو

 11ه( 1ملخم (؟هحاعصخ ملا كلنا ((0هان 4 صتد)(ةينرفيلاكرايد نم)ان داتلا ىف

 لثم ذخأي وهو ( ذازالا ) ىدهزلا

 رئازطاو صم رايد نم ةميظع رز
 قارعلا لت نم ًائيش ”هنس 7و ىلق نوك ريمالا سر دقو. سنونو نئكاضو

 انه همحح نءكاثه داز عوذجلا مححنا ىت- .لمؤيو ىج رام نسحا ىلع ءاغ

 تالجحلا يف اهرششنو عوضوم ااذه ىف تالاقم روكذملا لجرلا فلا دقو . ريثكب

 ةريثك ءايشا هتركذم ىف قاع دقو . اهركذل ضرعتن اننا ديالو . ”هيك ريمالا

 ف فاذا كلت لك نودي نا "هيل هلو راجشالا نم فذملا اذه سرغ نع

 بةكام لك ًاضياعمجيو . مخض رفس

 امهلصوا .ةرصبلا ىلا نيعودساب هقبس لق هوخا ناكو .هيخا عم عيباسا ةهعبس

 ! مالسب اهرايد ىلإ هللا

 .هب ةيالاو ةسرفو لخالا

 م ذخا دقو نه ؟ملغا ةلانأ #1. دا

 طياىرتشيو . ةرصبلا نم رادقملا اذه

 .مرصنملا رمشلا ىفو رهلااذهىف راطمالا طقاست دعب ةدازلاب ةلجدتذخا

 اي سانلاو .قرغلا نم هللااذاعا .عنصلا ةهمكح ريغ دادسالا نال نايفطلا

 قارعلا ماوع ظافلا

 هراكشا

 و حضاو نع ىلصالا اهانمع لامعتسالاةريثك ىهو لصالا هيكرت ىلجو

 ٠ فورحلا ىف ريخأتو ميدقتس ءاركشا : نولوش_ مهلغاو
 اهأ وا اغا

 هلال زميلاب اهب
 لغآ عا

 ديور ديور ىا
 "همرطخاوا"همراطقاو ا همراتق

 نوديريو .بكارملا باد اهلمعتسإ . كرت لسانمةملكلاو لقثلا وه

 بك ص ىلا بكس م نو عئاضبلا لقنام

 ب مملغاو ةروهشم هلك

 مهفعب امهلمعتسي ناتيك رت
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 جاوب 13, ة[دس 191:

311 

 لظاطاتمصسمسعم ه4( ظتطاتمماتامع لع 31[ ةمرحمتددستعب

 11مم 1104 ةطارشطرب 00

 آه دتملام تلاع لع 1ك تمدعشطأمل

 [مسمطشس 1كم 06

 آم طمع [طصاطشس يدعو دعت لت.
 1ك. 100 هارت

 لع (ةارعاطعط ةلطسصعا م-دكمس تلزم ذل

 * لم (ةايعتالد هلرت معو كتلزل 1“
 4اامن -فةتسم ( ؟تل1 6 ل'كسطتع ).

 ةماعهسكم نل-])«اعطتا ايل

 آم ( هانا لع ظن صرتع“

 رمضلمسا 1س ىناتررععج لع !سمع

 يع 1مم دومعم لم تيل

 نه 31تورس أوسلو 1
 آم [عمسأون نب عمد رت نا تع تأ هداك السنا

 14 1[تاسمامسم ند نطمأ 2389

 قلضصمعسملا مغ قرح تالنوم لمع رج هممت

 نم 14و موال 6.

 1. 1هلز تار اي

 رع لم لد (؟هضحل
 لد لوم دعم قصر 40

 لع لعد نس ال

 حكما اميعتسيوسرسا توسعت آر 6 رستصتاعدغ هسا
 كلل سا ١ ]مهالسمأ 40:5, ]كيحسمابجتع لمح صماج

 كلو 110 م( سوناف 1

 0 ل 4[

 الكشاساسلا سا تالا ندع -()رمتعدتا
 آل( 31. اتم ب كسا 411

 انتا يسرا نا هد
 1 اطضستلال كلل رستح تح 1[ ةكرح الست ا لييوع دعس

 كلل سل

 سما

 16 0 941 لالا ١ 0ع لاو



 ل 1 0 ى
 ا - 8 2

 لمحو ا ثدنعع عن عمانتل وسع هأ طتعامستوس

 عمصم اه لتموءاتدد لعم 2غدعم ©ةصصعف لع 11؟درصاعبست#

 هم عمو
 1860م عام هد كعك :1ع 2. قصمفامع-ا!كدتم "هن .

 تنام
 طمع - ة «وصع : ![عفلطتس 10ازملرب

 مطممصعسءدغ ممدع 18دعلمل كه قوص ؟ةلقزعاتات] 0 ٠

 2 » 168 مدزتو لع !دصونع ةجنطو 91١

 0 »اه جا ننسسوعا# 12

 طوترع لح 2[ .مهدع 1دململ, 4 ماد سعف طمصصمعب

 . » 1> كادصوع» :150.

 20. 12. ةكممعب 19183

 مد برعلا "هل ةلم ةدادا ىف عاب اجه

 كنرف
 ذب برعلا هغا نم ىلوالا "هنسلا

 .. ْ غارب لفط عوسيل دبعتلا باتك
 ٠و "«وسنر فلاب ( احيش ىدا بيبر فلات ) دادعب :هيالو عدا

 3 هدادغب ران ىف دارملاب زوفلا

 دل 00 941 لالا( عمك 70 0ع اا كنا6



07 

 ا
 2 و 35 7
 0 هه اس يا 6 هر ه 2“

 نيلسرملا نييلم ركلا ءابالا ديب
 : اهزايتما بحاص

 اء ا

 م م دعا سا 5 ير

 ىليجدلا مظاك: لوؤسملا اهريدم

 11 فصنو ىديجب : !متيالوو دادغب ىف اهكارتشا لهب
 املك مفدي ا تاكنرف همست :  ناسآلا "هيبرعلا ردا قو

 اقم ةكئ رف رشع انما : ةهينجالا رؤفلافو
 َّ فصنو كرف جرالاىفو غاص شورقو دادغبيف ددعلان

 اود ناس نع ٠١ ددعلا

 هادقب ىف ب بادآلا ةمدطم تعبط
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 ذا
 تام 0

 1 قارملا ىف "هءاتكلا ١

 هلا بحامأ
 فياذ ىديوسلا ديمس دمع خيشلا ؟ 3
 فيل ىديوسلا نيما دمج خبشلا ' 3

 فيي ىديوسلا ميحرلادبع خلا 3

 فيول يدولا نابلس خيشلا

 ليجدال املك

 14 كميعلا دع نشردتلا *هطرطو ةءآرقلا بتك * 5

 فجنلا ىف ىقارمل
 5 اديحو شع 1

 444 ىج جايلا بينم مهربال
 3 ةيرتلاو ةملسملا ةأرملا :

 ند ىلا رقاب دمحم

 هركلا رديف لملا عجوا رابتشالا

 140١ ىللح مهرإال

 فجلتلا ىف ءاملا ٠

 4 ةجلا بحاصل
 فلي ىث اوف
 41 سنى بيدالا ”هيوغل دئاوف

 414  ىئارهجا شوخاموقن نب سيلاطاط سرا . ةحراطملاو ناك لاب! "16
 نيكلاسلاةظعوم م :لامصالا بختنم + تيكم ١ : داقتنالاوةفراشملا باب 4
 رد وا ىرذلا ةفايضلالئاضف "© تازجمملا ةف م مجال :لوالا ءزجلا
 غال ةيمالسالا ةوعدفاوا مالضالاو نيدلا اب فجنلا

 عال« .  ةذبن م١ هيفو ءرواجامو قارملايف ريشلا عئاقو كني
 01 قارملا ماوع ظافلا

 00081ع



 | 9. 1 ”"ناسين ع ام+ ١ ةنسىلوالاىداج نع” ةنسا'نم 1 * ءزجلا

 * د قارعل' يف 0

 قربصتات طتصام وو الع ]كت لللا“ داتا ا ل ل

 هسا 0
 ديه

 نيدفارا'يداو ناكسنييناداكل انا ببقنللاو ثمبلاءاماع مويل اتينا
 ةئمهالا ةقيرط ىلع ةباكلا عضو ىلا ماوقالا قبسا مث تارفلاو ةلجد

 ةيذامرايد ةنطولملا مالا نيب مث ٠اهيقرشو ةبنبمرا يلام شيف ةثبنملا لابجالا نيب

 روصع تح « رابعو دادنماو ؛ راشتنلا هي لز. لو :سرافو نشوشو

 لوالا ةينارصنلا

 (ضعب اضيا هم اناذخا قو

 ٠ هلحا قح ىذ لكلا
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 ,قارعلا ىف ةباتكلا فها

 عوضوملا اذه كيو ا« لاجملا عساولا بابلا اذه يف لاقيام لمجم اذه

 لولج خيش ةروسمب ماللا يداو لايخ كل لثمت' اذهلو :لابل أ ريطالا

 رهدادم شاشر هنم طقاستت لق هديب؛ةبتكلاو بتكلاو ةباتكلا وبا وه

 فكردم تاهما رك دلخام ناردجلاو قرطلاو قرولاو قرااو قاباطلا ىلع
 رقما ماب موبلا فرعت يتلا ” روا رضاوحلا هذه نمو :رهدلا دبا قارعلا

 « نيتدللاوذ اهانعمو نيربش وبا يا » ودي راو « ليلخلا ميهاربا رهعم يو

 يسزو« براقعلاما» ورامو «يخوج» اماو «رفنروو « ءاكرولا *كرواو

 ةرافسوا ةرابسو «حوللا لت نع ةروصقملا» ولتيكا شملو « مهلدوا ميرد »
0 5 

 ىثوكو 4 سربلا وا دورغسرب ١ ابسروبو 4 ةركتس ١ اسرالو 4 ةبحويفا ١

 ةفوكلاو 237 4 فوقرتع ١ وزلاجي روكر ودو < ميهاربا لتوا لبح > ابكر
 ٠ مدادعت لوطي ام اهريغو !رماسو ةريحلاو رادنالاو دادغبو

 ةغل باذآ نم ةرفاو ةصح ابنم ةدحاو لكسلو لب ندللا هذه عيمجلو

 قارعلا :انلق نا يلاغنال اذهلو ٠ةيرصعلاو ةثيدحلاو ةمرضفملاو ةميدقلا برعلا

 طقتلمو ةرونتملا ماوفالا ىقتلمو ريشبلا فراعم ردصمو علا راونا ثعبتم

 باحعصا نيرقتسملاو نيثحابلاو نيبرثالاو نيب رابخالاو نيخرئوملا ءابنا

 مهرافساو مهرتافدو مقراهمو مهةاروا كلذ ىلع دبشت ٠ قيفدتلاو قيقملا
0 

 ٠ اهنم تظتنكا انا ىتح اهريبكو اهريغص مهتافلئومو
 ظنحا نويقارعل ناكسف ءالسالاءاجىتحنياوالا برملابًالفاح قارعلا لف

 شي رفةغل؛ ىرقلا ماو ءاعطبلا ةغلةمالا كلت يون يمه ريغ نم ىصصفاا ةغللاب ماوقالا

 ايسالو ًاحيبق اضم اهوخق غلرفالا نع ءامسالا هذه باتكلا ضعب لقأ )١(
 ١ بجو 'ذهللو ٠ نوقرشتسملا ًاضيا اهضحصو ٠ ماكلاو رصم رايد ةلقنأ
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 ففي وف

 ا ل

 «ىرقلاو دوجلا تاذ ةوحسل ةميركلا ةفيرشلا ةلييقلا

 ويف:اياقآ وبا هنا لا اهثس وغلا هذه بحام نكي ل ناو قارعلا

 ابتاوخا تاغللا رئاس نبب [اطوم اهل أحل 2 او ةيملع هغأ باق ف اهغرفا يذلا

 حب دب مفي حبصاو ؛غ ةسردم ليباخ ة ةسردم لواوه ناك ةءاهرئارضو

 ةغبانلا دجت ءالكه نيبو باتكلاو ةباتكلا نونف فئاوط هبئارتو هئانحا

 يذلا بتكلا كلذديجلا بتكلاوهاوفملا بيطخلاو؛داقنلا محرئملاوءذفلا

 ءاضفقلا فحص ءاشناو ةءزلا رافسالا فينصت لئاسرلا ةباتك ىلا عمجي

 ٠ ةطرشلا رئافدو«نيحناملا دئارجو « جارلا ةجراواو ؛ دنلا نيواودو

 نسحي اذهلو :ةيداعلا امتموثرجواةيلقعلا ةايحلا كلت كلت ًادبم يب ةباتكلا

 : لوقنف :انيلع قرخلا مست.ال يك ا !مرئاد يف مالكلا رصحن نا ان
 ةبايكللا اود ءا 0 تاروطت ٠5

 كلتو« لاح ىلا لاحم اهيف تلقنتا ىتش تاروطت ةيبرعل !ةباتكلإ

 ةنالث اهرهشاو ةيلقملاو ةيبدالا امتايح لي طقف ةيدملا اتايح لمّشلال راوطالا

 « نرمزأا نم حدرب مالسالا روهظ لبق ةريحلا يف فقوم: يو فقاوم
 دااو .د دب يف فقومو؛ةفوكلا يف فقومو ةميعص ةيقارع ءاعمج اهلك هن

 ٠ ىرت اك
 مزغاوا يىراسالاوا ىز طخلا روط وهو لوالا فقوملا٠”*

 والا فقوملا ىلع نيخر اولا ةدابش اما

 : ال«نيمدقالا برع ايخراوم
 كَ

 هلقث 'ذهام ( ثرفال ةعبط نم غال ضص)ن دل حوتف هب دك

 رع هيبا نع يبادكا بئاسأا نإ همم نب ماشه نب س تدع 1 1 اب ل ثوار قا
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 قارعلا ىف "هياتكلا 18

 181ه ؟ىيط نم رف ةلالث عمتجا : لاق ينقل نب قشلا نو ءدج
1 : 8 - 51 

 اومضوفأ ةردج نب ماعو ةردس نب موا“ ةام نب سماع : مهو

 عضوم ىو ٠ ةيلهاجلادببع ىف قوس اهيف ماقي * ةريغا ضابرا نم ةقب تناك )١(
 بالاةرصضح لاق اك ةئيدم نكت ملو ٠ هءجع» ىف توقاي هيلع صن اك ةريخلا نء بيرق

 ةئيدم ةبو : لاق ذا ( 58 515 ) قرشملا ىف ىىوسيلا وغيش سيول ققحلا ةمالعلا

 ! هنع اوحوزلل ةيقارعلا انرايد بالا ليج رذمنو ( ادك-٠؟) رابثالا برق (؟)

 ٠ لومملا هيلعو ريشاو حصا لوالاو ةويم نب صايم ىوريو (؟)

02( 

 ةظفللا نال هيلع د.تعيو زئاج وهو
 ةرزج ىوريو ٠حصفاو حصاو ربسثا لوالاو ٠ ةردج نب يصاع : ى

 ءارتساك ةردج ىنءك مهدنءاهاتمم ىرا لصا ن

 ىح نم نو-ئاط مه ىبرعلا طحلا اومضو نيذلا ءالؤه ءا.سا نا كلذو ٠ اذه ديعب

 اونك ليقو (.4 ص تسررفلا ىف ميدنلا نبا ) رابلالا نونكي اوناكو نالوببف رعي

 مهسوق اهغل :نيتفل نوفرعي اوناك ىراصن اوناك ممنوكلو ( ىرذالبلا ) ”هْقب نودكي

 ىذلاو ف ءرحلا روص سمارم عضوق ٠ "هينايرسلا هو مييهذم باصا ”هفاو برعلا

 اورهت-ثا ىقلا ءامسالاف « ميدنلا نبا ) ماممالا عضوف صاع اماو ملسا ار ءاصوو اهلصفق

 مهتذمالت وا مهوجمرخ بعيب مهل ًاباقلا تناك لب اننظ ىفام ىلع مهءامسا نكت مل اهب

 ناف٠ اهب مهوفرعف مول ًامالعا اهونظ برىلا اهاتمم لوج الق ٠"هيئايرملا مهتقلب

 . بس اهاتممو 6 ىرام رب ىرام ازام » نه ”هتوصتم ةيص نب سماع

 نبا ململا خوبش خب هقداص ةلباقم ”هيمرالا ىنعم لباقت ”هيبرع ةرابوبو ديلا

 اهلوفيضي مث« ارام » : للا ىف خيشلا تومسي مهلا كلذو « ٠ ملعلا ءآول لماح

 اذا مث « خويعلا خيش » ”هيبرعلا ىف ا هفاابملا ديفتف عجلا "+ هفضإ انيبظنت لا

 الاكل: ىلا نوديزي رباك نع رب ململا ثرو هنا ىلا ةراشالا اودارا

 روكذملا تومنلاىلا ىزمي وا بسن ام ىلع ةلالد# تمن وا مساب ةليذم « ريب د ميلالبو

 هملع ةدايزل هناك- لملا بحاص وا ”همالملا مهداسمو «ملعلا نبا نالفد : ةالثم نولوقيف

 "هلك درت ام ًاريثك اذجاو ٠ هدلو ىلا ”هينلاب بالا ةلزتمي هيلا "هيلا للا حبصا

 برملاىف كلذ درو ام ٠ ماا «بحاص وا ىذ » ىنمع مهدتع نيالا

 اموعو .ءامزباو سرع نباك بحاصلا نع ءايشالا .ضمب ىف نباب ىنكي : نوبوفالا لاق

 وه » مهاببمو نايرسلا ىنء» لكم ىف ًاضيا برعلا تلاق دقو

 + هيف ىدارلا ىليادلا وا اهمال. ملاع وه : بيكرتلا اذه ىتعمو ٠ للملا

 اهلش فيحصت مو ) ةردس نب ملسا ىنمءاماو + ةرص نب يصارع ىنءم وه اذه

 ىف ةدجيلاو « اهتدجم

 فيحصت و ) ةردج نب صاه ىنعمو ل. « طاطخحلا مليلا مانلا ه : وهف ( اردس رب
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 1 قارءلا ىف هاتكلا

 لها نم موق مهنم هملعتف « ةينايرسلا < ايم ىلع ةيبرعلا ء اج اوساقو طخلا
 كلملا دبع نب رسشب ناكو - :رابنالا لها نم ةريحلا لها هناعت مٌثءرابنالا

 بحاص ينوكسلا مم يددكلا "نجلا دبع نب كلا دبع نب رديكأ وخا
 يبرعلا طخلارشب ممتف اينارصن ناكو؛نيحلا اب ميقيف ةروملايقاي لدنجلا ةمود

 دبع نرب ةيما نب نايفس هآرف هناش ضب يف ةكم ىقا مم“ةروملا لها نم
 نا ءالاسف بتكي بالكن ب ةرهز نب فانم دبعن.س ق وباو؛سمش

 اباو نايفسو يشب نا م ءابتكسف طخلا اهارا م ..امهلا اهملعف طخلا اهناعي

 مم طخلا لمتف يفقثلا ةماس نب ناليغ 2 ةراحت يف فئاطلا اونا سب

 سدعنب ةرارز نب ورمع 'هنم طخلا متف رضم رايد ىلا ىفمو رشب مهةرافو
 هطخلا متو كانه سان هنم طخلا |متف ماشلا رش ىتا ّمهبتاكلا ورمع يف

 يداو لهانم الجر هماءف بلك ةفباط نم لجر اضيا نييئاطلا ةثالثلا نم
 ٠ ها ٠( اهلها نم موق طخلا لعو اهب ماقاف ددرتي يداولا ىتاف؛ىرقلا

 يررملا طخلاب طخلا اذه يبس اوبل نم هنا ىرت هطسب مدقت امو

 هناتتوا هعضووا هلقن ندعم ىلا ةراشا يرابنالاوا

 ةلوق هب هلبسل يبس يف اولاق برعلا نا الا « مزجلا »ب اضيا ىهسيو
 : كلا هذهب سوماقلا بحاص هصخل دقو فعضأ | ىلا ةحصلا هيف اوعمج
 طخ نع عطق يا مزج ”هنال معلا فورح نم فلوأا طخلا اذه مزجلا »

 اردجل ”هقدارملا ”هينايرسلاب ارزج ىهو ةرزج "هيب رعلايف ضيا ىوربو اردح رب, ايارمع
 كارم هنال كل ذكى مسهلمل و ٠ هاملاوا قذاحلا رامعااوينق ( اهيف ”هفاىعو
 اهيف مق ذ حوا مهتنوصوا مولصا ىلا ريشتباقلا اهلك ظافلالا هذهو

 كلا اوهضو نيذلا مه مهنانم مريلا بشي ام قدص

 انتغأ ىلا ا تالا وا ”هينايرتسلا يا” هيمرالا "هللا
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 قارعلا ىف هباتكلا 352

 و ء 1 هناالا 7 طخ 3 أ م حل ثهل ىو«
 يس بمعي هنا الإ حيحص رخ طخ نع عطق يا مزج هلوقف “رمح

 ةيريصعلا تافاشتكآلل قفاوأا حصالاف .ريمح طخ طخلا اذه مسا نيت

 ٠ يليجثرطسالايانايرسلا طخ نعمزجهناللاقيناوهر,سفنابرعل !لاوقالو
 هل ةبسانم الو ةياشمال رخآ طخ وهف ريمح طخوا دنسأا طخلا اماو

 امئاو "ضعبنع امضعب ةلصفدم بنكت فورح نع ةرابع دنسملاو :مزجلا 5

 تاك ةنالوا برعلا يف ميظعلا ذوفنلا نم مكولا ناك ريم ىلا بسن
 هرم اهريغو شدحلا رايد يف سانلا رئاس هسبتقا معمو طقف ريمحب اصاخ

 ٠نملل ةرواجلا دالبلا

 مالسالا ليبق مزجلاب بلكت تناكلب دنسملا فرعت شيرق نكت لو
 : شيرق ىلعني لدنجلا ةمود لها نم يدنك ل جر لاق كلذأو

 ارهزا ةبيقنلا نومإ* نك دقف * ركيلع ريشب ءاهن اودحجتال
 'رثدبم ىتش ناك دقام لاما نم * متظفح ىتحمزجلا طخ ماا
 'ريعيقوىرسك ب اتك تيهاضو ٠ ةادبو ادوع مالفقالا متيرجاف

 ارم مالقا فصلا يف تبتكامو 5 اريح "ىلا دنسم ءرع متدنغاو

 نوهاملا طلخا ىتح مالسالا لبق مزجلاب فرعي طخلا كلذ لاز امو

 هبقلهنم عزنف اهلدا هلممتساف :دالبلا كلت ةدعاق تحبصاف 4 دنجلا ةفوك١

 ٠ يناثلا هرود وه اذهو .ينوكلاب ربتشاو لوالا

 فورعما ينحملا لمخلا لصا وه رخآآ طخ رمدعلا كلذ يف رهتشا هنا لا

 نا ىنع :ةلقم نبا عضو نم هنا نظي ناك يذلا طخلا وهو اذه انرصع كيس
 دقو لئافلا لوقلا اذه تدنف نيبرصعلا برعلاو نيقرشتسملا تافشتكم
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 ديف قارملا ىف :««ةكلا

 ًاقورعم ناك يذلا ”يطبنلا طخلا ةميظع ةهباشم ىنحنلا طفل نا نايعال رهظ
 ودحي ناشنكالا اذهو :امهيحاونو ءارتبلاو لس راوج يف طبنلا راجت دنع
 هل طخ : برعلا دنع ناطخ مالسالا روهظ لبق ناكهنا لوقت نا ىلا انب

 هب بتكي ناكو مزجلاب فورعملا وهو يليحترطسالا يئارالل ةيلك ةهباشم
 طخلاوهو طابنالا طخ ةنيبةبسا: مهل ناك ط خو ٠ قارعلارايدلن ورواجلابرعلا

 ططخلاب فرعي ناكو ماشلا رايدل نورواجملا برعلا هب بتكي ناكو ٠ ينحنلا
 يف مدنلا نبا ريخالا يلا اذه دوجو ىلا راشا دقو«يدنشقلقلانع» ليلا

 ةبراملا برعلا نم موق ٠ ٠  يبرعلا طخ عضو نم لوا : لوقي ذا هباتك
 ٠٠« :يبرعلا باتكلا اوعضو اوبرعتسا املف ٠ ٠ ٠"دا نب ناندع يف اولزن

 ام رهاظف ةرجحلا لبق ينمسنلا يبرعلا ”طخلا نم لاثم دوجو أماو 1
 بشل ىلعوا يدربلا ىلع بتكدقو ةيويدخلا تكلا راد ليس زرحي
 قئاقحلا ديق يف تحبصا يبا ةقبقحلا هذه يف اير يقبم.ال ام اهوحن ىلعوا
 هنال لاقي نا الا ميللا أطخ ةلقم نبا ىلا هتبسنو :عرعزتلال يتلا ةنيكلا
 عضو هي مسوتلا باب نم كلذ زوجيف ةروص عدبا ىلع هروصو هنسح
 - ةررقملا ةيخييراتلا قئاقحلا باب نمال ظافلالا يناعم

 قوكلا طخلا روط وهو ىناثلا فقولا٠ 4

 راتسا يجخارت ىلع هتابثا داريام دييقل للا مضو نم ةياغلا تناك
 هنم ًابيرقوا هنع اديعب نكن ا بتاكل ركسف ىلع رخآ عالطا وا نامزالا
 ناشلا نم سيل اهرفحوا !هشقنوا فورملا ممر ناكسف انكم ناو انامز نإ
 نوفرعيال برعلا *ايز نم هريغو رذنملا نب ناهنلا بنك ن اكو ؟ يف

 ىس
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 قارملا ىف "هباتكلا 1

 ةباتك مهتباتك نكت ملو :لاملا ىلا ةذفنملا مبعقرو كرما لئاسر طخ الا

 راينا ناكو برعلا بداةلا ةمبات ذئموي تناك(منالمواعلا نيودت

 مناف .نملا برع الا ندمتلاو نارمكلا تووشب نونميال ذادهع

 :مهاوس نم ةراضحو ًالاح قرا اوناك

 جاتحاو هب نومئاقااو وه دالبلا يف رشتناو مالسالاب برحلا ناد الف

 ةوادبلاو ةجاذسلا كلت اوضفر ملل ةرصاعملا ةيقاراا ممالا ةاراجم ىلا نوءاسملا

 قارعلاو ماشلا رايد مهنم لتحانم اهيس الو فيلاتلاو ن.ود'! يباب اوقرطو

 يف نييمذلا دوجول جارخلا نيواودو ءادقلا بتك هعضو ىلا اورطضا امو

 نمرمتمذل اًظفح ةيناث هذخاىملا اودوعبال يل ميثم ذخويام دييقلو مهدالب

 .. عادلا ملفلا لام

 اونوكيمل برعلا نال رمالا 'ئدابيف ةمجرتلا نع ةديعب ةباتكلا تْنب

 نوفرعيال طالخالا هدبيف اونكلب مات ًاكاكدحا للاعلام دمإ اوكتحادق

 حوتفلا طغب»يفوكسلا طخلا يمن ذ نا انل حصف ةرهازلا اهتمافضالو ةراضحلا

 رت للا 'رفواو فوا مسالا كلذ نم هظفح نال مملاو نفلا طخال «راشتنالاو

 اهسيفوكلا طلاب ايرغو دالبلا قرش يف ةيمالسالا ةيبرعلا رأث آلا بلغا

 راصف ةلقم نبا هنسح يذلا ينحنلا طخلاب يه ةيدقلا تاطواطخملا بلغا نا

 وه اذهو :ريبعتلاو قيمثللا طخءريرحملاو ءاشنالا طخ«بدالاو ملا طخ

 + ثالثلا ةباتكلا روط
 يختل طغا روط وهو ث

 نكي ل هنكل مالسالا لبق اقورعم ناك نع يلا نا ىلع لوقلا مدقلدق
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 ذهن قارملا ىف اهباتكلا

 برعلا ذخا املف :ماشلا رايد ةهج رم برعلا ةريزج يلامثايف الا ًاعئاش

 هدايقنا مدعاهس الو « يفوكسلا طخلا ةبوعص او ارو ترم يف طسبنلاب
 يفشل طنخلا ىلاهنع سانلا لدع « رطاخلا ةعرسل ةباجا ةباعكلا ةعرسل
 ىلع سابع ىنب ةفالخ لئاواو ةيما ينب ةفالخ رخاوا يف كلذ تاكو
 عوبطلا «اشنالا ةاتك يف ىثعالا حبص » هبانك فيس يددشتللا هلقام
 اننامز باتك نم ًاريغك نا ١ :لاق مث ٠ ةرهاقلا رصم يف لوالا ةزجلا هنم

 وه 4 م1854 -س ه5 ةنس فولملا ١ ةلقم نب يلع ابا ريزولا نا نومزبي
 لبقاهف نيلوالا طخ بلكلا نم دحن اناف -طلغ وهو كلذ عدتبا نم لوا
 ةرقلسملاعاضوالا هذه وحن هنع ريغتي لب ينوكلا ةروص ىلع سيلام نيثثملا

 ىلا تبتنا طخلا ةدوج نا لاقي : باتكسلا ةعانص يف ساحل رفعج وبا لاق
 (ليلجلا)ناطخي اناكو دام نب قمححاو كلعضلا: الاقي ماشلا لها نم نيلجر
 بحاص لاق ٠ ( طابنالا نع القن هدهع لوا يف ىنعلا طخلا اذه وهانلق )
 سابعلا ىفب ءافلخ لوا حافسلا ةفالخ يف كاصفلا ناكو : 'ىثنملا ةناعا

 رمي طخلا ةسائر ترتناو ٠ ٠ «يدهملاو روصنملا ةفالخ يف داح نب قاحاو
 نودسحي مالسلا ةنيدم لها ناكو ٠ ٠٠ اماكحاو ةدوج ررحلا بطبط ىلا
 فال ءاشنالا تك ينمي 4 ناكدبع نبا )و ( بطبط ) ىلعرصم لها
 ةنيدب نينمولا ريمال سل ررحتو و بت ريصمب : نواوقيو ٠ نولوط
 ٠ امهلثم مالسلا

 سار ىلع هريرجتو طخلا ةدوج تيمنا مث ( كيسدنشنلفلا يا ) تلق
 بحاص سف هللا دبع يلا هيخاو ةلقم نب دمحم يلع يبا ريزولا ىلا ةئاهثثلا
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 ىديوسلاديمسد# خيشلا 2غ

 اهوبراقي يفةعاجج امهنامز يف ينكو ءاهاعرتخا ةقيرط ادلوو : *شنملا ةناعا

 لاكلا ناكو ٠ جردلاب ) يلعوبا ريزولاو ؛ ( غحنلاب ) هللا دبعوبا درفتو

 رشننا هنعو اهريرت داجاو فورحلا سدنه يذلا وهو ريزولل كلذ تيس

 نبا دمحم ةلقم نبا نع ذخا مم. ٠ ءاهيراغمو ضرالا قراشم هي طخلا

 لاله نب يلع نسحلاوب | ذاتسالا ذخا امهنعو دسا نب دمحمو يناوسعسلا

 لك كسلا وهو م١ مو تعم 21 ةنس ىقولملا باوبلا نباب فورعملا
 نمو ٠ ٠ «ةلقم نبا اهسسا ياا مالقالا ب بلاغ عرتخاو اهمثو طخلا دعاوق

 .ذخاو كلملادبع نب دمحدتع ذخا ةبقلملا بيز ةيناكلا ةثدح ا ةغيشلا ت 3

 ها “توقاي نيدلا نيما ذخا ابنعو :يربالا ةنبا ةدبشب

 ةنس فولملا يومملا يورلا هلا دبع نب توقاي ردلا وبا هدعإ غبن م

 ةنس قولملا مت صعلسملا توقاي ردلا وبا هياوو * ا نادلح

 غبنو ةفانخلا مالقالا ترهتسشا نوحلا كاذ ذنمو < م1554 -- >4

 دمحا خ عخيشلاو كيسوصلا ىبحيو يفريصلا دبع مرنم ةعامج اهمسرو اهتباتكب

 !ءاط ريغ ىلع مهرك ذ لوطي ام مثهريغو يدروربسلا
 د تيصس سس وج

 يديوسلا دبعس دمحم خيشلا : 7

 [6م © ة[كماسستصعلم كيك بكم معت لول

 ةنس فيس دلو تيسديوسلا هللا دبع نب دمحا نب ديعس دمحم خيشلا

 حرب دقو :ةيدنبشقنلا ةقيرطلا يدش دحا نأكو -م 1777-8

 6 رملاو :دلاخ خ
 ةسردميف ةديدم ةدم سردو اهريغو نمحر لا دبع خيشلا همحو هدلاو نع

 ١/ نع هبف ةقيرطلا ذخاو اهنم فوصللا يف ايسمواعلا ثيس
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 و ىديوسلا نيما دم خيب

 : اهتم تافلوم هلو ٠ رسضخلا ماقم برق خركلا يناج يف اشاب دواد عماج

 موقلا ناس نع هلوق هنم ٠ فوصتلا يف بواطلل يلاطلا لاصيا بانك

 ةص>١ يبا حدم ف

 <؟> عنملا بصنوا لاوسلا ضافنغا مز * عقر ال ءانثل' صالخا تامالع

 مهسلا اهصخ ىفطصملا ياذا اداس + افلا ريظم يف باغنب ةينالع

 عفتلا الب ول البلا يبحم لبلا ينم * اللا مفاشالولادوعىلملانانع

 يس نئدوم 1481 :راذا ؟ عوكل > 1545 ةنس يف هتافو تناكو

 خيشلا اهو نيدلو تسوس بقعي لو يحاك فورعم خيشلا راوج
 ٠ دمحاو ناهن

 يديوسلا نما دمحم خيشلا : ٠
 1ع (ةطعتطل ةل[فاسسسم] [ةصتم كونت

 يدي وسلا هللا دبع نب ديعس دمحمنب ىلع نب نيما دمحم زو

 1 نوعاطلا ابيف ثدح ىتلا ةنلاىه(١)

 + دع ح تاباصالا تناكو ناغمر رهشنم

 رخاوالارمثملا ىف هؤادتبا ناكو رب
 ىو الا مايالا "هلا ىف تريك + ةليلق هب

 رخاوا ىف قارعل مع :ييعر مهل ق و اعرذ ءادغب ١ قافف لاوش رهشن٠

 1١ دالبااو راطقالاىلا نيلهالا بااغرفف روكذملا ريسلا

 تمدح ”هشحاف ةدايؤ "هنسلا كلتىف
 ةلجد تداززنا فدامدق

 دادسالام.يج ترسكو ناردجلاو تولا اهب

 نممديتو دادقب رو ,م بناج كلذدنع عقوو رمفلاب ةلارلسقطاحا دادغ ءاملا طاحاو
 مايانمموب لكف ت

 الاو نيمضتلاو نظلاب كلدو

 8 را 9 نمو اكرم ودع غليو ٠ رثكاوا راد فالآ "هد نمو اجلا 1
 سفن فالآ ةريدع بارقدلك قارعأا يف ةريثكلا تاباصالا

 اهدسو اهوؤلم ىندح تو لا هيا مهاب وع ىياتلا نفدو ٠ نوداعإا دقف دقفا

 ىح كلذك اولازامو ٠
 اورجاوذخاو ةلجديف اوقلاو مر

 إو ق'او.الا ىف نيحورطم تاومالا قتيف مهلفد اوكرت
 ا يذلا ىتولالقن اهدنعو هادلا ةأطو تفخ

 هاا نيب ماما 'لاوما

 ىف الا دادقب نم ايس
 هآدلإ !ذهمع مو قرغاو قر

 عاهل
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 ىديوسلا نيما دمت خيشلا 5-5

 خيشلانعو هدلاو نع معلا ذخاو م حمها١٠٠1 ةدسرخاوا يف دلو

 نبا وهو هدلاو ةايح يف فيل الاب لفتسئاو هنامز لوح نعو يلصوللا يلع
 .ًاقنصت ندي وسلا رثكأ وهو ةديفاا فيلآتلا فلأف ةنس نيرشعو سخ
 باتكو ٠ تيقاولاو ةلبقلا ةفرعم كيس تيقاويلاو رهاوجلا باتك : اهنم
 باتكو .دئاقملا فيس نيمثلا دقعلا هدلاو باتك حرش نييبتلاو حيضوتلا

 مراصلا باتكو :رهاظلاو نطابلا يتلع نيب قرفلا فيس رهازاا بكوكلا
 باتكو ٠ ةيريشع ينثالا ىلع ادر ديدحلا لسالس بحاص قنع يف ديدحلا
 بهذلا كئابس باتكو ٠ فوصتل ايف كولسلاو ريسلا حرش كولعصلا نيمم
 باتك و 1١٠١ ةنس دادغب كيس رجحلا ىلع عبط دقو برعلا باسنا يف

 دئالق باتكو هدلاول اهسيمخت عم ةيريصوبلا ةديصق حرش ةيملالا بهاوملا
 ىلع درلا يف بئاصلا مبسلا باتكو :يوونلا مامالل دصاقملا جرش دئارفلا
 ناضمر رهش ظعاوم يف نانما تأ باتكو دلاخ خيشلا ةرضح يف نعط نم

 باتكو ٠ يولهدلا جيلم مالغ ظفاحلل ةيرسشع ينثالا ةفحتلا رصتخم باتكو

 بنطماهدحا يوونلامامالا دصاقم ىل< ناحرشو ءاشاب لاك نباؤي راتحرش

 دحاو فوصتلاو نيلصالا يف فرعتلا نتم ىلع ناحرشو :زجوم رخاالاو

 نبا ةلاسر حرش يف رردلا دئالقب اهنم لوطملا ىبسرصتتم رخ آلاو لوطم
 لئاسر هلو ٠ ةيرقبعلا ةمجرتلا رسصتخم ةيضرملا ةفحتلا باتكو ٠ ره
 ةدم فقولا ةزاجا كيب ةلاسر :اهنم نرونفلا نوم ريثك يس
 ةولصلل ةيهنلا تاقوالا فيس ردلا ةرابع ىلع ةلاسرو ٠ ةليوط
 ثحب فيس تيسوغبلا مامالا رإسفت نم ةراسبع ىلع ةلاسرو ٠ اسهيف
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 6-0 ىديولا محرلادبع خيشلا

 ءايحالا يففام ىلع داقتنالا يف ةلاسرو ٠ ىمم خي رات حرش يف ةلاسرو ٠ دمحلا

 ةبوجا ةئالث ىلع لمشتة لاسر و ٠ بجاولا يف ةلاسرو ٠ ثيداحالا نوم

 ثحب يف ةيفوصلا ضعب لاوس ن نع ةلاسرو ٠ ةفسلفلا او مالكلاو وحنا يف

 ةلاسرو ٠ موأ|يف زل لحيف ةلاسرو :نيدلا ءاهب زغل لحيف ةلاسرو ءادنقالا

 ٠ ةشاما يف زغا لح يف ةلاسرو ٠لبالا درو ثحبيف سوماقلا ةرابع لح يف

 ٠ةيلاع زاغلا حرشوةغيلب تاماقم هلو ”مهدرو ةفسالفلا ويف ةزوجرا هلو

 باغقيبقفلا لئاسلا نم ريغك يف ىرخا لئاسرو ٠يوبنلادلولا يف ةلسرو
 : اهعلطم «ص> يبنلا حدم يف ةديصقدنم رعش هلو اهئوامسا انع

 ىحلا دقلاو رعشلا قيقر قارو + سدحلاو ركفلا ىفطصملا حادتما يف امس

 عيماجلا ضعب يف تأرق دقو م14 -- ه15 46 ةنسيف هتافوتناكو

 نفدو دجن يرق ىدحا ةديرب ةيرق يف م14 ه5 47 ةنس يفوت هنأ

 ٠ أنبا بقعي لو جملا نم هعوجر دنع كلذو اهيف
 ىديوسلا محرلا دبع خيفلا : و

 1ع هزل 4طلا- ع ]أ يطنس ههقوسعتاز.

 دلو :يدي وسلا هللا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحم نب ميحرلا دبع وه

 ٠ يلع خوشلا همك نعو هببازع هيلا انمحي

 يناس ناكو :هنامز لحاطف نم مهريغ نعو يدركللا دمحم خيش

 تافلوم هلو :اهنم ثيدحلا يف اهيس مواعلا ر و

 مامالا هقف يف كلاسلا ةدمع باتك حرش يف كللاسملا موقا باتك: اهنم

 عمت عبط دقو وحنلا يف ىدنلا رطق حرش ىلع دهاوشو ةيشاحو ٠ يفاشلا
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 ىديوسلا نامءاس خيشاا 527

 ةلوق هنم رعيش ناار را

 ١ 0 اط يلا نب يلع مامالا يف ةديصق نم

 افرط هب مركو ايس هب 0 قبتت ليلا قاتع انثْدح

 ري طق ان يلع رانم * رم رانا قيرطلا انطسوت امل

 [حلا ]فل اهرجايفطخ لب تطخاماطخ * اهرشنل اًيط ديبلا دقن انرصف

 عماج ل اد نفدو م1485 1-- ه#1*ا/ةن دادغإ يف هنافو تناكو اج لخاد نفدو ما451-- ه#1؟اةنسدادغب ف هتافو تناكو

 ٠ خل كلا فوم خاشلا
 7 يخركل فورعم خيشل

 ىديوسلا ناهلس خيشلا 5

 16 ( طال ةماعسقسم مع ةداس او

 مملاذخا :يديوسلا هللا دبع نب نمحراا دبع نب دمحم نب نايلس وه

 خيشلاوي وشلاب ريشلا دمحا ن ؛ لوسرخيشلا او يديوسلا دمحا خيشلانع

 ةينسسلا دئاوفلا باتك:اهنم تافلوم هلو :هريغو يدركلا ن نمحرلا دبع

 ةنسدادغب يس يفوت :اهئوامسا انرضضحت ل لئاسرو ةيسمشلا تاطلتخم حرش

 لعراعت لو خو ١ فورعم خيشلا ةربقم يف نفدو م1614: م

 ٠ هتدالو خيرات

 عيمج انعمج دقو ملاوحاو نيبدي وسلا ونام نم هعمج ىلع انلصحام اذه

 مهافلوم نم كرتنل اننا انماءام ىلعوبتكو ةقرفةم عيماجم ةدعنم هانريشنام

 الا اوفلا نيذلا نم ادحا نييدي وسلا لاجر نم قبن لو هانركت الا ارفس
 لبتلاو ل ضفلاب فرع هناالا فيلاتلاب فرعي متم ,دحاو_لجرىوس هانود

 يديوسلا هللا داع نب دمحا نب ديعس دمعت نب نان خيشل اوهو ىوقتلاو

 يدب وسلا يدنفا فسويخيشلا يرسل اذبهجلا لضافلالاعل ةرضح دلاووهو
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 عاني ةهميشلا دنع سيردتلا ةهّرطو ةءارقلا 5-1

 ءابدالا :نرامعن يشلا دافحا نمو :يلاحلا دادغب ةيالو سلجم ءاضعا دحا
 يدنفا تنكح ىراعو يللالا فجنلاماقم مئاقيدنفا يجانيهاربا ءالضفلا

 ةيالولا «ةيشاحيكا» ةيعم بناكيدنفا تباث ىلعو يلاحلا ت وكلا ماقمْئاق

 دالوا ملكو سي رابيف قوقحلا بتكميف بلاط يدنفا قيفوت ناهلسو

 عفن هيف ال مقفوو أعبمج هللا مظفح :يسديوسلا يدنفا فسوي خيشلا
 - نطولاو ةمالا

 نيكلاسلا نم ةماقلا ليوطنوللا رعسا ركذلا مدقتملانامن خ تانك

 ٠ ةيدييشتنلا ةقيرطلا يف
 موي ةحيلص يفوت دقو م١٠18 هم ه1519 ةنس يف هتدالو تناكو

 ةنس بجر رهش كرم تاخ ةليل ةرشع عبسل سمشلا عولط ىلبق ءاثالثلا

 فورعم خيشلا دج يف نفدو م47 يناثلا نروناكا م مه

 ٠ هاوثم مركاو هارثهللا رطع ٠ هيلا لخادلا نيةنع مرحلا نم بيرق يخركلا

 يليجدلا ظاك
 0 اح

 قارعلا ىف هعيشلا دنع سيردتلا "هّشرطو ةءارقلا بتك
 1ع 1موتيستال م عم ثان لمس

 ثحبلا لخدم 3
0 

 لياقانم ىردلا ريغو « ةهيليد اهباغا قارعاا ىف :ةميشلا امسردي ىتلا مولعلا

 ةيهقف ةلئسم هب ميقا باسحلاك ىضايرلا نم اماع هدا أرق اعرو . هوثراق
 . اترمم قح

 و مهدنع نيدلا بت 1 1

 نا اك, اهريغ

 اوك ادقو . عزاو لكنم كا

 ًايوق ًارثؤم ىردلا ملاع
 ةدارالا سدقم ورق « مهءاتجا فيكتيف
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 ؟هميشلا دلع نسي دردتلا "هّشرطو ةءارقلا بتك 44

 نإ مهمواقم ةدسشاو داعم روعاب مهتياذع طرقل رافسالا هذه

 . اهنماكللا ىوقلا ريثتستا ةهمواقملا نا لمت تناو . هيلاخلا نورقلا ىف مهأوان

 . هلذيو هرهشنا هريغ لواحام امدنع فيعضلا دتشي اذلو

 ملعلا رود ندم 0 ٠

 كورجاهي « ملعلأ راد ه اماومسي ةهنيدم( نالا ىلا كلذ لازي الو) ممل دبالو-

 فو ةلطاو بلحو ناهفساف . مولعلا ءذه سردل همساشلا مهتارطا نم اهيلا

 نوتلاهتي مهق .٠ مها لعأا رود نم نالا ىه فجتلاو « ( رع درد نكرر

 ٠ ىرخا رةمفد ىف اهنع ايش بتكن انلعاو حزاتنا دلبلا نم اهيلا

 ارقلا بتكو سيردنلا بتلك ءا”

 تحرام ةءارقلا و. هياانوعج ريامامو ؛ هنو رهام هذه مت

 ذوغاذح صا اذا دهتغلاناف . لوسالاو هقفلابتك صخالابو . ليدبتو ريغتيف

 لها هئسحتسا ناف . ةلزناا نم هل ام "هبت ىلع هعاشاو هباتك سرد هتلك تمعو

 ٠ هتوع تامالاو . هفنصم تامناو ىتب ءرصع

 نءىناثاا ديهشلا نيدلا نزلو ققحلا نيدلامجنا اهفالا حرشو عئارمشلا امإ

 ٠ ترمتو ترءعف اهعزا نه تلتقو ديدج لك تءواق اهناف هقفلا تك

 سيردتاا بولا ٠< ٠

 حضوبو هترابع ذيملتال ذاتسالا حرسشي ناب باتكللا ىف اما نوكي سيردتلا

 ةذمالتلاوذاتسالا ًاطاوتي نااماو . « هيدا

 ذاتسالا سردلا سا ىناي مل هذ ةلئسم نورافديو صوصخم باتك ىلع

 هبارميلع ضرعيو ةلثسلا سفن ميملع ىقايأ كاذ لوح ءالؤهعمتح :ذمالتلاو

 « يراخلا روضحلا » هوم مالا ةاج مهل نيس دقو الا نوضفن الو ايف

 م ديفتسيال « حواس ! ١ نم ريثك نم غرشملام بااطلاو 200

 وسالاو هقف الا سيردتلا اذه نوسرديال مويلاو

 اموسردي ىلا مولا - 5

 ىو اعوسردب ىتلا مولعلا انا
 امريغ نيملعا| نيذ# ”هعيشلا برم اهأرَشب ىتلا بنكلاو

 فرصلاو وحلا وأرقام لوف سما ١
 مهر ٠ ةاهأ
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 44١  "هميشلادنع ىيردتلا هّهرطو ةءارقلا بتكأ

 نك. وهو , ةيمورجالا باك : بلاطلا ارش ام لواف برعلا بتك اما

 تيئاصلااو ( مام#9 تح )ءا/#7 هنا قوتملا مورجآ نبال وحنلا ىف ريغص

 هيلا اوتاضا اهب هتجابيد تهوشو هتحسمدق لافطالا نكل . ًادج نسح'

 رضاحلاانباتكىف مورجآ نبال سيل ةلخلابو . مهمااهتبون تيشناامهنم اوصقامو

 . لئاسملا نم نايوتحنام ىف نيتقفتمهنم نيتسن دج داكتالذا هبيترت الا

 نه ريثكل عماج باتك وهو ماشه نبال « ىدنلا رطق حرشو هدعب نمو

 فلو خب ١ ءأرق دقف ..لاوط نامزا ذنم ءأرقت "هعبشلاو . وحنلا باوبا

 نيرحبلاةؤاؤل فاك (ماالا 4 ح)ءا 1سا/هنس دمسلا دبع نب ىلع ىلع ىنارحبلا
 -01) عيفش نبال 'هضورلاو

 هيف رسم ليوط باتك وهو مظانلا نبال « "هصالخلا حرش » هدم نمو

 . ميدق نم هميشلا هئئمو ءأرقدقو . ىودج ريغ ىلع هرمي نم ًارطش بلاطلا
 أرق ىلعلا دبع نردلا جان (#) تادافالا عينه ىفو ( ؟ ) راحبلا تازاجا ىنأ

 (ما4#) هالال» ةنس كلامنبال 'هصالخلاباتك لوالا ديرشلاىكم نب دمحم ىلع

 ادكو . هفدصمنع هيورب وهو

 ذاتسا ىلع ( مالو )ءا 188م هنس
 . ةؤاؤالاىفاك :هعيشاا نم ةدع

 اذا باتكلاو

 مظانلانبال حرشلا أرق ىنارحبلا فسوب

 ةلللا فو . فاملاىلا رخآ ىلع ه

 حرمشلا اذه عمو .هيأ سردي باتك هلا ملهي ءريصع ملا هأر

 1 ىف ةريغس اياك هلق نوأرديدقو فرصلاىف ماظناا حرش نوأرقب

 نا امتءارقىملا جاتمعال بلاطلانا الا فرسعلاو
 مكي

 دعاوقلا نم هيأ ا مدام نه

 ”هسالخلا ىهنا اذاما .نيفيلاتلا نيذهل لخ دك نوكتىتاا هيف رسصلاو ”هيفرسهتلا

 مده ال نا بجاولاو .هل ًاباب اهرخآ ىف ناف فرصلا نم ًاريثك ًائيش أرق دقن
 . هقالخ ىلع مهتداع نا الا . امملع وحلا

 ثولوالابابلا هنم نوأرَشو ماشخهن ال ىننلا باتك نوذخإب اًذهدعب نمو

 تاناق."ىثا) وحنا م نسي تاونالا هده قام رثكاو ةيارلا مكاو ىتا ثا نع

 3 هع نيرحللا ل(

 مطرد تازاوألا ىف: تانك(

 ريخالا ءزغا ىف ( ١ ) ةزاجالاو نأ
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 ةهعيشلا دنع سيردتلا ةهّهرطو ةءارقلإ بتك 44

 امييفاملكف ثااثااو ىئاثلااماو ةصوصخم ةطخوذ ”هذالاىف ريغص مجعم لوالا

 رثكا ىلمعلا لدا اهنم بلااعلا لمتي ةدراب للعو مارباو

 مهنمو. مهلاملع تازاجا نم ةدعف ءاجاك لبق نمهعيشلا ءأرقدقو . وصنلانع
 سو عازنو لادج

 . هفئصم نع هبوري وهو ءأرق لوالا ديبشلا
 س :يهز نباىلع ”ىرقدقو وحنلاىف « تكتلا » نوأره هلق اوناكو 4

 ملال «تهنس كن نب دم ىلع "ى
 هيورإ وهو مهران دمع ىلع 'ىرقدقو هيويلا « باتكلاو ١ ( ملح )
 , هفلصم نع

 هيأ بتك ”هعومج وهو « تامدقملا عاج ه نوأرقيف مهم سرفلا اماو

 ذوملاو » نسحب الا '«لماوع »

 جرش مث . كلامنا ةهسالخل ىطويسلا حرشمم . وحتااو فرصلاو فيرصتلا

 قو ىجنال « عمالاو د( ماكوال )هم

 بتكنماهريغو « ةيدمصلاو » ىرسثخيزلا «

 تاطلاغمقامسايف اممابش انقددقوالا ىسرافلاو ىبرعلااذه غرغالف . ىعاجلا

 اميغامدىف نيل الا نيملعلا نبذه ىرئالولك اذهدءبو. ىودحلاةليلق تاضارتعاو

 ا تيطقلا ديف فيساك الا

 ةساخةقيرط ىدنملاو كرتلاو ىرصملا نم لكنا وحنلا ملء ماب. نمو
 . رخآلا ةّطررط ريغ

 ةيلجإلا ,مهدنع هيثك نسم ارقبالو قطنملا لعيف بلاطلا عرشيم
 ع أرق خيوتلا دارا اذاو . نيدلا بطقل هيدمشأا حرشو هفادبع

 امأرق ها اهنوأر قي اوناك ىتلا بنكلا نم ناحرششاا ناذهو . علاطملا

 نمريثكو ( ماهو1 )ءومو "هنس ىناثلا ديبشلا ىلع ىثالا دلاو دمصلا ديع

 نوطللا نإ المل ء ديضتاا يهوجلا و نوره اوناكو ٠ مهلاسملع

 قاطامت نم د : مهني عاش ىتح نيملسملا نم ”هعاج همرح دق معلا اذهو
 « قدنزت دقف

 ةلاسرلاو« ”هءالءال ةرصبتلاك ةهيبقفلا لئاسرلا ضعبرلملا اذه عم نوأرشو

 ع نوُأَرَسإ اذهدمبو « ”هيلمم ةلاسر » اهنومسيو هيدلقمل تقولالاع اهعضي

 ًارقبال ةيلطلا رثكاو ىنازا
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 1 ةةعيشلا هلع سيردتلا ةهّعرطو ةءارقلا بتك

 امحرسسشو « :هيلابطلا دئاوفلا ه ملا اذهيف أرَ ممفلس نوت عييدبلالع
 نبا ءأرق ريخالا اذهو .لوطملاو . فيرسشأ ديسلا حاتفملا حرشو . ىغترمل

 اك ىنارحبلا فسوب خبشلاو ( ماق94 ) هة٠.٠ ةهئس ىئاسحالا روهمج ىبا
 . مماماعنم اهريغو امهينذاجاىف

 هيفو « مام نم لكشا هترايعنا : ىعو باتكلا اذه ىف ابلاوقا :هلكىلو
 ىماع نم هيف امم رثكا مولملانم اهريغو هتاداو قطنإاو هتف_لفو وحتأا نم
 . نايبلاو ىئاعملا

 ةميشلادنعرورشملا باتكلا وهوققحماا هقفلاىف عئارششلاباتك أره هممو
 كلا حورششلاو ئثاوحلا وذ هنوأرغإ باتك لواو هقفلا لوصاىف عرمشيمل

 باتكو « جراعملاو ”ىدابملا ه هلبق ًارّيدقو نسح خبشال « ملاعملا باتك هن
 لوالاباتكلا مل . مويلاىلا فنس ناذنم أره ذخاملا لوسةرايعلا حبصت ماعلا

 3 اذهو. هقفلاو « ةهعمالا حرش ه همم نوأرّهو ىمقلا ازريمال « نيناو

 خش( ١ ) اهيلقملا ةلدالا ىف ئاسرلا باتكم ٠ معئارسشلاك مهدنع ةلزتلا ىف

 هقفلا تك نم هعم نوأرَهو . لوصالا بتك يفةدمعلاوهو . ىراصنالا ىضت م
 !باتك بساكملاو لئاسرلو . خبشلا اذهل « بساكلاباةكداماو « ضايرلا » اما
 دقق مويلا اما . ريثكتلا لاغتشالاو دكلا دمبالا بلاطلا امهنةّيال داهتجاو رظن

 ”هيافكلاو . ىتاساركلا مظاك الثملا مظعالا خيشال « ”هيافكلا باتك» مهين عاش

 وهو انو هبااطع ةدوجو هللام رثكو هراصتخال هيأ مهولفتشم بغر باتك

 نه ةدع هأرق دنر هيلقملا ةلدالا ىف رخآو ظافلالا ثحايمىف ءزج : ناءزج
 . دادغبو نارياىف ةسماخ "همي عبط دقو نيئاوقلا باتك اوكرتو نيلغتشملا

 لم هترابعن نا .لوص“ لع رادملا هيلع نوكي نيت دعبولا ىلظ ىفو

 هريغ ”ىرق امل لس تارابعىف 0 تغرفاو باتكللا اذه ررح ولو :هياغلا

 . لوسالا بتك نم
 سررالا روضح ء0

 ةهيجرالا سوردلا ضع ليمحتاو داهتجالا ىوذ نع تلاطلا ناك نا

 ةينقعوا *هيظفلاما ةلدالاو هقفاا لدا قامتيامع هيف ثح_ لع هقفلا لوصا(١ )

 ثحابءىلا لوسالا لع مسقنا اذلو
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 اديحو شع 44

 نا دمب اهرضح الاو نيناؤقلاو ”هعمنل هتءارق نيح نع ”هيلوصا وا تناك هيمق

 عورفلا طاينت-ا ةةكلم ىلع لص نا ىلا قسيو ٠ ةءارقلا باتك سرد نم غرب

 . ادهتحت نوكي كلذ دنعو لوسالا نس

 ةريخالا ملك

 دقو قارعلاىف "هم.شلا دنع تبتكو سيردتلا :هّهرط نالا رزه

 . ةةنالمال مالكا لع نم هحرشوا . جنشوقال ديرحتلا حرش با 5 نوأَرَه

 بحي ىتا مولعلا نم نكيمل ملاذ سرد ىلع داهتجالا هشيم تقوتلال املو

 8 ةهمررالا مهتما رابخا بتك البق تناك هعيشلاو . بلاطلا ىلع اهتءارق

 ١ ءرضخمال نمو ءراصيتسالاو < قاكلا اجا ارقام ىنا قع . بيذهمتلاو «

 وا وشكل ءده زيا ىلع ارق زاجملا تياروالا نيفلاسلا مهئاملع تازاحا نم

 اذكو .”ىشامم ارهالف مويلاطا . مدعلاك رداتلاو ردنام الا هنع اهتياور هزاجا

 مايال هذه اما .« نايرلا عم ه ًاقياس نوأرب اوناك دق ريسفتلا بتك نع لق

 نور اوناك مهاملع نم ةدع تيأر دقف ديوحتلا معاذكو . امنوأرَش الف

 قاع فجتلا .٠ هوئراق ليلقت مويلااما هتكنم اهريغو ةاةيطاشلاو

 اهايفسسا ل نا تدر اه اذا .امدساام درجت

 اديرق اسف شعيب مل وه اذا امد ىف ناسنالا ىرا

 مه كافاو ىرولا تد_س نا

 ةلسياذ ادع مهن كل ناو

 المس سيلا قئالخلا ءاضراف

 ًامبط نوفاتم قدلخلا نال

 الخ نهدلاىف ىرت نا لاخم
 لادهع دعيىل بحاص نم مكف

 ام !ذا ماقلث شسيعلا وفصو

 رح ثناو تانئاكلا تيجو

 اذه لبق نإ رثبشب سيلو

 ىسضرتال طق كلال
 ًارابج كالوم دمت

 6١ ولو
 ادوحج مهيأ .ىرت نا ًاميطو

 ادو-جولا ممود ت

 اديحم نل كدادو نع انو

 ادو-هعلا ثكن اغالاو ةدوع

 ادودولا لخلاو لالا تكرت
 ادو-للا ىلا 1 رنج ىل ادو-للا قات ني ىلا

 ادورب5 انع اشحوتم اد

 ىيدجابلا بينم ميهربا
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 4 .ةيملاو ةملسملا ةأرملا

. 2 3 
 همرتأاو ”هماسملا ةارملا

 1'تاسساتمم لع ل ةهخصع هسعمل مقطع

 دارلا سيئو ؛ لية:ملا ىف ركفتااىف لجرلا نمىردا ةأرملاناىف بيرال

 ...ااروند انهن وكيىتا « لملاوهيبرتلا ”هعدملا

 دالاأر
8 
 اهب دير لب ءمهتداعسال دالوالا ىف ما

 الا ام ردحم ىنا'ىقرذرف ةلضافلا قالخالا ناذ

 ىاةطصتم ةهقرعلاو تادالاةعدع تناك اذا اماوكلجرلا باقىف لمحت

 مدسع انيأر اذا اذهلو :«رئاسنلا اهتفرظو ”همتعىع تسيلف ةهيناسنالاو فرسشلا

 .اهادي تيسكامل كلذن اعاي هتراشتسا مدعو ةلهاملا ةأرماب لجرلا ءانتعا

 مولملا نرد اهيلع بم ”هرئاستلا اهتفيظو ظفحتنا تدارا ةأمالك ءءاعو

 (ةةماسسمو لم لك ) ىلع ةةسشيرق لما (مالسسالا ىأ لاق ) باذالاو
 قااح نع امها ردق طخ ىذلا *ىثلا نال كلذ ىلا نيونالا ءاتلا بيو

 . ليجلا الا سيل

 ماوقاماعنال مثالل ”ه«يرورسغلا روهالا نم "هصيحصلا ةهسرتااو بيذتاانا

 ةئسحلا ”هيبرتلاو هلا قالخالانم ”هيراملا ةأرمافرافصلا اكن هيبرثو تيبلا

 ىنداو ةريثك قالخا اوةلكك نال نولباق راغس معو اهأشن ىبرتنا امكع فيك
 ةهيرتو ”هئيدر ين" النا ظدحم دلولا ناك اذاف هعا.طاىف خسرت اهداتمإ ةيحس

 اهلو_سانمكلث ثتمعنا نكميالف «( :هيلوجرلا ”هجرد) غلبو ًاعندقو ةدساف

 ةطحنملا عاطلاو ةدسافلا ق١ خالا كلت ىلءأشتو هذهقلاهلاو كرئاذاقهنع لوزتو

 ٠ لجرلا ملعتن م رثكا ىرورضرما ةأرملا ماعتنا جتتق نوكلا هداف

 اريثك اهرايتعا بجاولا نمو دالوالا ىلع نيمالا سراحلا ىه ةيقاعلا ةأرملا
 ةوقلا و_طظءوه بالاف نوكلا رادع اهيلعو « ملاعلا ”هيبرت اهيتيكر ىلع ناله

 ةيجراخلارومالا ىف اهديشنا بالا ىلع فاست رو ( ةلئاعاا )ةرسالابئانو لمعلاو

 .ظوأ ةأراااءاو اهزعو اهظفح ىلع دهتمو

 ٠ اماوح موحيو ام طيخم نم بولقىف مالسلاو بادآآلا سيفو

 ةهيلخادلا رومالا ىلع
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 ةةيبرتلاو ةملسملا 143

 للجرلا نودب ”هصقان ةأرملا نا اك« لماكريغ ةأرملا نعرظنلا عل لجرلا نا

 نودبوب "هطونملاهتفيظو امهمنهلك دلةتيو اممتجا اذاإلا اءمهدحاو لك لمكيالو

 . رخآلا ةفيظو سالتخا

 قئاوب امسج لكل ىو تازيممو صئاصخ امهنم الك ىلعءادق ”ىرابلانا

 راقولاو تايثااو مادقالاوةراسجلاو ”هسامخلاو ةوقلا لجرلا ىلع عا:هتفيظو لامعتسا

 ساسخالاو راكنالا ةكرحو فامالا ةأرملا ىطعاو ”هقاشلا "ةيميطلا لافشالاو

 لجرلاةدامسف ."هيتيبلا لامعالا ىلع اهاوقوءابلاو ىلا روعشلاو عيرسلا قيقدلا

 لامعالاىف لدايتو فئاظولا ىف سالتخا نودب هزي> اممم لك لغشينا ةأرملاو

 تيبلا برخيو ءانبلا لحمضيو باراهضالا لصحي لافشالاو لامعالا الدابت اذاو

 : كلذ كل لثما انا اهو هءدقما كلتا ”همزاللا جئاتنلا ند اهلك هذهو

 ؟امهتيب ىف ثدحي اذاف ةراسملا تيطعا ةأرملاو ءانملا ىطءأول لجرلا نا

 . ىثالتيدلا كشال انف

 ىثكو بهاوملاءذه ظفحن ا ةأرملا ىلعت ءام ًاعون لاج راب ورع ىع ءاسنا!بادآف

 اها طق ًامالك ىدبتال ىنلا هما علا تسيل ةلئاكلا ”سدالا ةأرللف اهنتسىلع

 كلذعمو فرطظلاو ةقرلاو ة«وذعلا باغإ اهثيدح ناك نم ةةيدالا ةأرملا

 راوتخالا سياذا ىهافشلاوا ىصخشلا رابتخالاب « ةهقةملا هىلع فنا اننكمال

 انل فدكت "هدهار ”همالع ريك أنا لب اهي بادالا ”هق رما ”هلهار ”همالع هدحو

 ءابالا قالخاناف ةدلاول ًاسوصخو ( اهتئاع ) امترسسا لاصخ ىه اهيف ةهقيقالا

 ٠ نينبلا ىلا ءابالانم لقتنتذا ىئارو ما اهنف بادالااءاو  نينبلاب لصتن

 م ”ةةكحملا بادالاب مهطيرت < , ”هيوق طباور ممل سيلو لايع مها نيذلانا

 ةلئاعلا هذه لبقتسع ركفشأ نا بحي كلذإت لئاضفلا ىلا مهنه لئاذرلاىلا برقا

 دجلا ىلا .ريسلاىفو ةايمحلايف ىلوالا ةوطخلاوه صولا اذهب رطخم ركف لواو

 مثلا ةلئاملاو فيرشش ل جر هتائاعف ركتش ىذلا لجرلف ءاقترالاو فرسشلاو

 .داوب وهو داون فرشلا ناف ةلاغا هذه بالنمو ”ههرش ةلئاط اهدرفب

 دلاو نم فلأتل ةريغص ”هعاج ىهف اناني ىوغالا ةلئاعلا ندم نع ثحيلال نحت

 هيوق "هطبارلا نوكتز ىف فرش اها نوكينالجالف تانيو نيب نم ةدلاوو
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 44/ <هيبرتلاو ةملسملا ةأرملا

 انتاملعو انباتكل ىتب, ) هحيحصلا ”هيرتلا اين ثبت اكاد ركذتن نا ىتذي

 'شنلاةيبرت ليقتسملا ىف حاصتل تالئاعال "هذيلا بيلاسالااوتأيزا ( انيسردمو

 هناف ىنملا اذه نايبب لفكتي ( دبجلا نآ رقلاو ) تانبلا صخالا ىلعو ديدجلا

 .«ةتسح ةهيبرت نينبابو ًاناسحا نيدلاولب ىصوب »

 ىملاب قيليال<ا ركذتلاو_ه تالثاعلا طبا ود ىو ناظاابف ”ىش مظءانا

 بجيملا ركذت هسفنب اذكه ءرملا دقتعا ىف لممعربغ ًامفان ًاوضع نوكي ناالا

 نرتكا اذا انف نيملاس نيمئان مهلمجيا ةجوزو ردلو نم هيدلام حاصينا هيلع

 نالاتيضام ن

 لهج

 نسحا انابقتسم نوكي ددصلا اذهب :هباتكلاو فيلأتلاو حصنلا

 «قرطلاو 'هقزالاب لافطالابءاىضام «لهجلا ىضامءدو ريغ اذيضام

 .انالا ةمص ظفحم نيدلاولا ليج ىضامءلزتملا ريبدتب تانبلا

 نا ركذازا بحاو طباورلا ءذ_ه :هيوقأ لضف ًاريخ نوكيف ليقتسملا اما

 نتي ناكعب ةايغاو قرلا نمتناك ( زيثكنالا ةما )ف ترئك امل طباورلا ءذه

 ىلا ثدح ريس ىف نوملعت ام ىلع ىف "هيزيلكت الاةمالاق هلم لاين ا ةماواب عشا

 بجي نكلو ؛نذيتيزا بح فيك «تانباا لمتنا بجي فيك اورظنافمامالا

 لب الاسرا لسرتال نا ىتبايق ىنملا ةقلطم ”هملكلا نال ءتانبلا ماعت ددحمنا

 5 29 ددحم

 انذخادق نوكن اهانمعا اذ'وان طةطبار يعتلانا

 دعب ىف اهتلمجو :هطبارلا هذه تككفولت ايديك ديرب نم ديك اهب عقدت ةوق اهل

 ناسنالا فدض رادقم ملعإ دحا لكو تاو ايي ١" ةهيسقلاب مدهااك تحبسا كنع

 .ماعتلاو بيذول 0 هنو هفعض رك ذت نأ .بيذب نللاو م داىلا هجا.ةحاو

 ققباو ريخ هةلاح اذه

 قةرتع «نومام راو نهمدص لييسىف ةرثع , نالا هياع نعام ىلع تانيلا ءاشنا
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 *يبرتلاو ةملسملا ةأرملا 444

 .ءاعرالا"هياكم ىلا نهعف ريام لك ليس رثعءنهاوقع فيقثتو نهحلاصم ليبس

 لاثمإ اننونأب مهتياايو ؛قرتلا نم عئام ملعتلا اذهنا نولوش ءالؤه فيك

 رالانم عنامدلا لاشين حصي

 ؟كلذ مهؤوسي اذامل ؟نويذمت تابذوتلا تانبلا ىلع جذ لاءاطسبلا مقني اذان

 «تاملاطتانبلانم راطقالاو نكامالاهتوحام رثكاو م1.2لانرءاعزو ركشي ”ىشىالو

 «قالخالاةطقاسلا ملا ةعدملاءةدسافلا راطقالا ضعب الا انني سداو تاملمتمو

 . ًانب تانبلا ىلع هتءرحو ًايرهظ ملعتلا تذبل ىتاا «عابطلا "هطحنملا

 فعض نع ةئثان'قالخالا فعضاا نم ةهئشان سواسولاو مالحالا هذهنا

 اماتلق اذا ولغاالو ساسحاو روعش ةلق نم لب ال؛ لعل ىف صن نم؛"“ ف

 ريسااو ( ديجللا نآ رقلا ) هلفكتتام ق.سدقو فك نيدت مدع نع ”هئشان

 مالعاللنا اوسن ءالؤهءائيش مالسالا ع راتنم نوقدشتملا ءالؤهفرعيال

 اوداح ام اوسردول حورلا هذه لفكيو ىناءملاءذه نمضي ًامولعو ًاخران

 . ةميقتسلا ةداحلا كلتنع

 حمي مصريغ مالكب ىتأت امال ءآدلا اذهل جالعلاوه هدحو ملعلانا لوقنال نحت

 تالئاعلا طوق نم ءارئامناو لعل عم هب رثلا ىلع .لمعتلف نذ'لقملا هديؤيالو

 ما دتهالا مدسع هأشنم « الا سيل ملعلاعم لمعلا دقف ءأشنم طياورلا فعضو

 .جاجتلاو ةداعسلا قيرط ءحالصلاو ريخلا قيرط « هحضاولا قيرطلاىلا

 ىلا اهعدربو اهحاصيام ىلا تافتلالا مدعو ثذيلا طوقسلا تف ىعاذا

 كب كش الق اهتثع طوقس وه ةداعسلا ىمرك ىنع اهسلجتو فريشلا :هناكم

 .سالا ةهنسالاف . ةهناارولا ل

 نلمطأ نا دير“ تناك اذا ثحم لامفلا ةدوع ىهف سفأ فرشو بس تاذ

 هيلارو با اكاد نوكت ةل لاو بادالانا فرع

 نوناىرتف اهللاثءاىلا رظنن كلدكو .هلعأ نع امن ةروظام ريغ ادب ىرت ًاركن»

 دعاسإ فورمملالمض ءادتقالاو نه ىدتقت) هلمط نا ”هعم نم تناكام نافل

 ا ىلع ما اه ما لها مادحا نا نم اهفوخ كلذكو رك. كرت ىلع

 .اسأر ىلع عش اضخم ًارربض ركملا امل نوكيدقو كلذ اهؤوسيف

 طظنح ىلع اهدعاستو حيبفلاللف نع ةليصالا هنبالا منع با.سا ذه لكد
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 5 ةيبرتلاو ةملسملا ةأرملا

 ىدرتالو'هئمردصرامقئلاو عابطلا ”يسلا لجرلا نع ىلدحتتت اهمايحو اهفرش

 0 ءاهرواجم نم مالك كلذ ىف

 سما طق اهمع عمسإمل ةلئاع رمح ىف تأشنو تبرتا نه ةليصالا اهنبالاب ديرتو

 ١ اع ديرت انسلو حبق

 مغ الامأا نولمغر دق فرسشلا مهبل ابوسنم ناك

 ناو تالثاعلا ضءبنا انايحا دعها

 - ”هيبرت نون ريال نم ءاينغالا

 ذا بادالا ىف ىن-فلاو فرشلا لب :"همرتلاىف ىنفلاو فرمشلا لخدبال نذا

 سمالا ىف ةلئاعلا لاصخنا لصاحلاو ىنذلا ىثالتبو ف رسشاا طحن بادالانودب

 وه تافتاالاو رايتعالا هلىضت# ىذلا ةلئاعلا ىف ىسيئر وضع مهأ ناو مظعلا

 ثالجرلا نم رثكا ةلووسب دالوالا ىلا امويع لقتم اهمال مالا

 مست ايرط خملا اف نوكي ىتلا :هياوفطلا رود ىف مهو امس معايا امجزاممو

 مهم اهنلاصت

 ثا نال دلولا نم رثكا اهشسا ىلا امويع لصوت مالاو عرب بويعلا هيف

 . لاصألا ًاضيا الروت ةايحلا اهنبا ثروت مالا نا امكف امد امهتايح
 تالئامنم زربت ةديفلا لاصألا عيمجو لقعتلاو :هعادولا نا ققحتملا نمو

 ةهحيبقلا لاصالا عيجو ةلاذنااو ةلاذرلاو ةواقشااو بدالا هلو نا اك هدوصخم

 دلو) لون برعلا نال مالا ةلئاع نم اهسالو اًضيا هصوصخم تالئام نم ردصت

 (هلاخ نم دلولا نيثلث ) اعلا لثملا ىفو ( لاخلاو ملا هيشي لالخ

 وه هيلا رظنياملواناف "هجوز نارتقالا بحا اذا لجرلا نا دهاشنام ًاريثك انا

 لك نوكيث يح هجولا امس 56 مسجلا ءاضعا ةروص نحوه ىذلا لاما

 لامجااذهو ”هيريشبلا ”هئيملايف ىريشيلا قوذلا ىلا هيستلاب فرظلا ةهباق ىف ان

 اليم ناسنالا هيلا ليع

 . ناسنالا بلق ىف ًاعدو»

 لامجالز! لساحطلاو .لاملا بح هاو نم نال ايم

 ًارقاومكحاو لمأتعماسلا ا ايف .مارفلارئاط هلوح موح الق هنمىراعلااما

 تعنياو 5 تعونتوءاه_ءاهزا تدق ضاير ىف املاك كفن لثمو بجعاو
 «ماوقلا هقوشمم ءانسح كيدلت لاتخاف ا 'مرمق د موءاهراجشاواماصغا 0

 وأ رعشلا ةيجوجد :نيبجاطلا هيسوق,نيئيملا ءاصدءرفث ا "هماسيءايحلا ةرادم
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 ةييرتلاو ةملسملا ةأرملا 4

 : امفصاو انف لاق ىتااك

 اهنم انما وا ىلظلا اهاباناكس دروم دخو الدكح ةةمابل

 كزفتسي اما ؟ تافصلا كلت ”هيحاص ةلهو لوا ىرت ام دنع كمهادب اف

 كيذوع ”لابربك ةوق ىرتو هشهدم ب ىف ةو كيمدق ىلعفقذ ؟ قوشلا
 ىدقت ى أسما اهنم رظتنتو ”هفيطللا تاذلا كلت ىف ةكوبسملا نساحملا كلت وح

 ضرعتف مالكلإب املجاستو مدقتتبيرغلا لما اذه دعب تسلا ؟ امود كس

 كينمي اذامو ( ىناشو ىنكرئاو ىنع حنن) : اهءاوج ناك اذاف .اببم,م.ام لك اهيلع

 ؟ ىلوالا كنا_اسحا نوكنت ىرتاي اذام ؟ كيلع هرثا نوكي اذا ؟ ىرما نم

 اهماما كيمدق ىلع ًالاج كيقبيأ رخالا فصنلا اماو اهفصن دققت كنا ناطا

 روظتو :هلك لقانمبرطضي اسوبع هارتو اهمجويف لمأتلا تناو ”هعاس فصن
 فم اهأرت ,تةظأط لك ىف بضغاا ”هئيه هيلع لقملا *

 ... ةلهاج ”هيعالتم

 ”هق رجعتم اههسفنب

 ىلوالاهتلاح ىلع) امبجو ىرت :هيلقع تاياكمحو "هكحضم رداونامل تدروا اذاو

 ةرخص واكرحتتال ةدماجمد ”هعطق هناكف هيلع وه امعريغتب ال (لوالا هتءس ىفو

 لبالل
 اذم نظن امو ؟ كلذ دهاشت ام دنع كناساس-ا نم نوكي اذاف . بدا ةلآ
 ,مدعلب ةدوربوا ًاروتف اهرابخا ىف ىرتءكربختناتأدتبا و. ءامص

 تناو امتكمىلع كضاير نم اهجورخ لضفت كنظاو ؟ لوقعلا يهايلا لاما

 قاب الام كلذ عمو الوا هب ترعشام سكع نامز دعب دهاشتف اهلا رظنن

 نم :هيلاغ اوك كحرج ىذلا نظا ؟ كفطاوع حرجو كلاح ريغ ىذلا اف

 . ةهيبرتلا نم ”رام لئاضفلا

 نيتاسيلاوءايملا كيتاهو ريهازالا كاتو ضايرلا,ذم "هينا ةيم كسفأ روص

 شب شه هجوب كيلا تمدّسأو داتمم رظنم اهنا الا ىرخا ةاتف كتفاو دقو

 هولم ثيدحو تفاخ وصب كنلكو ءايحو الجخ اهذيع هضئاخ اهسأر ”هعضاخ

 : تاكرلا :هفيطل بايثلاو دسجلا :هفيظن ةهيوذعلاو "هقرلا نم

 ١ ىنامملانع فشي ًاباوج كتباجااهنأسنا مالكلا ”هوزوم

 تفاطاوعلاو ”ةيرطضملا يعاوشلا كلت نا كل_شا ال ؟ كلذ دنع كتاساسحا

 قطاملا "هح
 نوكت اذاف :هقب

600091 



 4١ دركللا رايد ىف لسعلا عج وا رايثشالا

 !ءذهىلا لقتنتو لودتن ىلوالا ةاتفااكرظن دنع ىلوالا ةرملاىف هحورجلملا

 . ىلوالا كلت نع كرظن لوحتو حبلملا مالكلاب املجاستو اهيماستو

 قيقا لامطاو فورعملا لاما فالخوه ىقيقحلا لاما نا كلذ نم جتنت

 لك هيف فيطألا شوشبلا هجولاف ةروصلا لامح ال ”هتطابلا ةيهلا رابتعا وه

 ميلس باق ىلع ؟يااغ نالدي فامالاو "هشاشيلاف نويحلا هبحي ىذلا وهو لاما

 ءيوسلاو شقلا نم لاخ

 جاجوعالاو دقطا نع ءولمم بلق ىلع لديق برطضإلا سوبعلا ةجولاما

 اهل سياف ةليح هجولا عيطاشت تناك اموهق ءاهنزحلا راكفالا ىوس ءيماختال

 . هشاشيلاو ”هعادولا نم ”هيلاغخ تناك اذا رابتعا

 ةموعأ دئمءابالا نهدوع دق تافرجمتم تالهاج ىروصلا لاخلا تاوذ نا

 نوملغا نأ ىتدح تاذلا بحو :هميمذلا قالخالاو ةدسافلا "هيبرتلا نهرافظا

 تالهاج نيقبيف لغش الو بدا الو لضفالو ملعىلا نتفتايالف نهلامح ىلع نفخ

 ةهقداسس ةهحملب قطتنو نردلا ناسلب فتم مالا ىراصقو.تالفذم تايما

 ناو ”هئسح ”ةدبرت اهدالوا هير ىلا نيوبالا ءابلا بجاولا نم نا لوو

 نادجولا ةراهط مهادوم, ناو ملظملا لولا ةلايح ىف اهءانبا عوقو نم ازرتحم

 ىف تا.ةع افي ال ناو قيقا لاا ىه !ماف ةديخلا لامفالاو ناسألا قدصو

 اذه موديال نا ىسعو . دبعلا اذه ءاباىف كلذ لثم دهاشناك ممحلصيام ليبس

 ىبدشلا رقابدحم 2 فجنلا 8 ريلاو نطولاوندال اح مقاما

 درا رايد يف للا عمجب و أ رايتشالا

 لم متصلا لم دصتعا ني لك نطكلت كانا.
 هءطوت

 نعءعتزاتءاوءامتالصاح ترفوو « اهبصخم تريكو اماريخ تنك دال

 اهد_سحت :هيقارلا داليا تناب ىت> «ةيعارزلا رومالا لئالج نم ريثكب ءاهريع

 هتعدوا اموهءاسيملا ةرازغوءتانملا نسحوهبرتلا ةدوج نم هللا اهحنم اهىلع

 ًاروعش هللا مهبهو نرذلا نولعاعلا لاجرلانبا نك.اوءرارسالا نم "هميبطلا اهيف
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 دركلاا. رايوىف لسملا عمجوا رايتشالا 140 ٠

 مهذخ أنتو ءاهتءارزىف ةهيقارلا دالبلا اورطاشيوءاهنم او ماوقالاب هحرو

 مهعمتجم نمأيىت>ءاهريسقحو رومالا ل يلج ىف ”هندمتملا مالاةسفانم ىلع ةريغلا

 مذهنا !لجاءنيكامسلا قوف مهنطو ةلزنم اومفربا لبالءهتالوصو ىهدلا بئاون

 اهحاصا نول. ريغ لاجر ىلا ةديدشةجاح ىلا 'ىد لك اذ رفوت ىتلا دالبلا

 ىلا نوع ةيبدالاو ةهيدالا ىوقلا نم اهيفام لام نونو “مهئاطوا

 ,ءارزلا ىلا تافتلالاب الا نوكيال كاذزا ديبء"هيداصتقالا دالبلا قفام موت

 مثالا ىلع ةورثلا تقفدت اهعمانب نم ذا بعشلا ةدامو ةراضأا ردصم ىه ىتاا

 لعا مهاراج ولو ةريبك :هيلثع اب اونع اًذهلوءاندمي نم ميلعقفدتنو انابق نم

 ًاسيقر ناطوالا مدقم ىف انرايد تحبصاو الا نمزلا نم حدر ىدضم ام اندالب

 دركلا دالب ىف لسعلا وه اتتاجرو ءارقلا راظنا هيلا هجون ىذلاو:ةراض>و

 ءاهرطخاو ةهيعارزلا رومالا مهانملاّش قأاو هناف كانه همجحو أءرايتشا ةيفكو

 ىف اوسرد الاجر عوبرلا كلت ىلا اولسرا دقعلاو لولا مهد نم نا ولف

 دركللا عاقصا ىلا اوؤاج م دهشلا ىنتج :هعانص ىريكلاا ”هيعارزلا اروا دهام

 دنع ةعبتملا هسيتفلا دعاوقلاو , ةثيدحلا لوصالا ىلع هرايتشا :هيفك مهوملمت

 كلت تناكلاو « مح دئاوأ ىلع ريسصق تقو ىف :هءالا تاصخل ”هضهانلا مالا

 اذا سأب الو « ”هيداصتقالا ”هبجولا نم مويلا اهنم قرا ىه ةلاح ىف نطاوملا

 ةهعبتملا ةهشرطلا ىلع لسسعلا مهتج دنع داركالا هلعط ام ىلا اذه انلاقع ان

 نيبلِسقلا اذهنم ىرام ىلع ةربخلاو نفلا لها سد ميدقلا ذنم مهدنع

 . ”هعاتصلا ىف امترطق ىلع ”هيقابلا ماوقالاو«"هيقارلا ماوقالا

 هميقو لسعلا ماسقا 5

 ىذلا وهو « ةدهثلا ه:هلذلو هتدوج ثيح نم نيمسق ىلا لسعلا مسقتي

 وهو « ةروكب لسعوا مالا و « هيف هل رثاال ىذلاوا:عمشلا هنم جرختسا

 2 « :ةيرايث لسع ه دركسلا رايديف لسع ناو“ عمشلا هن ده جرخت مل ىذلا

 ةهفاطللاوةذللاو ةدوجلا ىف هدعب ىتأيو مايا "عبرا لصوملا نع دعبل ةدلب هو

 هناهاو تورم نب! ةريزج .«ةريزجلا لسعد اذه ديو « زودئاور لسع »
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 1ع دركتلا رايديف لسعلا عجوارايتشالا

 لسق,هتءادرو مسوملا ةدوجو« هتلقو اهلا هنم دراول ةراكب دادغب ىف فاتخت
 شورغ + مارغ ولبكسلا نمت زواست امير هنم دراولا ةبك تلق اذا :هيرابتاا
 نود اف شورغ ه ىلا هتءيق تاز امير ًاريثك هنء دقاولا ناك اذاوءادحي#

 شورغ 4 هلم مايغوملكللا نمت ىواسي هلم دراولا ةلق ىلع زودئاور للسعو
 ليصاحلاو ًاديجهمسو» ناك اذ'ةريزطالدعو ساس ىلا هرعس طبمبهترتك دنعو
 اهلس عبر ىف دادغإ قاوسإ ىف هنم عرب دقو 7؟ ىلا وايكللا "ةميق طبت ةرئاو
 . م ىلا هنامثا دعاصتق اًئيدر مموملا ناك اذا اماو ء+د زوءم

 قي رط ىلع للا نم ةرضاملا ءاج امي دادغيف لسعلا راجت دحا اندما دقو
 كيااو هتءادرو مسوملا ةدوج عبطلاب نامبان هنلقو لسعلا ةرثك :لاق لسوملا
 : مايغولبكلااب ريدقتاا هجو ىلع تاونس سمح نم هلم دراولا لدعم

 يروتنس روررتتس روزدتنسا روموتتس [ويوكلل
 ةيراشلسع ؟4ننلا مخي بتلا |هللمع سويءتعا اهييف

 زودنوار ع زباله. زمعة يمعلا 180969 هنالل»
 ةريزحلا « ه4 هيئهمهع ط2ل١٠ النقي كيم

 0 ا كفل ا فالف
 م ريثكب كا 15٠5 ةتستا نا ىرث تناف

 باع ركذت داكتال امناقوفنم نا ذاءؤ و3 ةنس ىه تاونسلا ًادراو
 اكص ةيود روهظ  ليقام ىلع كلذ اعنءوءتةعاسلا نيذسلا
 يتلا لعوهىرقلا ضعيف هراكا تداباف لحتلا تاكا (1):هبابذلاب

 ب الو ءدركلا عوبد ىف نوكيام

 ب الذا لكؤي الف زوهوار لسع اماوءرب

 ؟ئام نانوكي اذا اممف ةريزطلا لسع

 هلو عمشلا هلم

 دم ساو هيلا نع

01 
 فااو لحتلا

 50 سقما ىف 1و دقق + لمفلا اب

 + اهيفرهظيو ثنثلا "هللا ىف راص اذا



 دركلا رايدوف لسعلا عجوا رايتشالا 14
 رايتشالاوا لسلا عجديفيك ©

 ديبعلادهملاذذم مه دنع هميتمرامش 1و للسعلا مجم ةيبجع ةراهم دارك الل

 نوضرعإ مهريبدت هءوساو :هيملع ةربخو .ةينق دعاوق نودب فساللابو اهلا الا

 ع ىلع اوداز مهما ولو كالهال مهملحت

 كانه لحتلاو هاريخ ترثكو .هتالساح تفعاضتل كلذل ةهيملعلا لئاسولا ذاختا

 لسملا رواغم نم نولهإلا ,داعمإ ىذلا وه ىلهالاف . ىلجو ىلها : نامدق

 مكهنم نوديفتسيو هلع نوردتسيو مهدنع دلوبف ”هيدوالاو لالا فوهكىف

 اهمسرتب مهفخشو لحالا تابيودب

 بسلا اذهلو . هماعناو هتيشامنم حالفلاو هلوةحو هّقنادح نم عرازلا ديفتسي

 مهو هتمدخو لحتلا ”هيبرت الا اهل لغشال ةريثك ًارسسا نطاوملا كلتىف ىرت

 ًاسسانا كانه ىرتام ًاريثك و ةيضرم ”هشيع نوشيعي لق لب نوقزتري هلسع نع

 مهيب رت هيفيكو كلذ. رو نم ىرقلاو عرازملاو كالمالا ىوذنم ءاينغا اوحضا

 :ىت الادجولا ىلع نوكي هلسع مهنجو لحتلا
 ىادوقارهبشب « ةلس » ةيلخ ىف اهعضي رثكاف ةلحت 1٠٠١٠١ كلع نم لك نا

 ىلعالا اهرطق حوارتيو ًارتءيتنس 4 بارق ًابلاف لفسالا اهرطق نوكي « بح ه

 7١916 نيب نم ةلومعم تاقؤالا رثك اف هو ءآرتم اهاوطنوكيو ارت

 : نيش ةيلخ لكل نولءو ردالا نيطلاب اهيهاظ ىلطإ « ءافرطلا » نادع

 اهالعاوا اقف ريغصلا وهو رخالاو ايلفساوا اهتدعاقف ريبكلا وهو دحاولا

 رطق ىلع اهلسع نوكيو ؛ هيأ لعتفريفقلا لخاد ىلا ةلحنلا لخدب اذه نمو

 ةسع٠ و 6# نيب هنخم حوارتيو«ةراد فطن لكشب "”ىجيف لفسالا ةهيلخلا

 نم باسبلا حتفيق ىتأب ًالسع تئام ةراوكلا نا تابيودلا بحاص لمي امدنعو
 ار

 قاطو وتابسودلاهنم لك أت ”اليلق ًاثيش عديو ةلاحلا كلتىلءوهو ءذخأيو اهتدعاق

 ىحسقلا ةةيرملاب لوثلا وهو ء حلش ه مسا ةلاسصلايف تابيودلا عوم ىلع

 همسساو ركذ املا نودظي برعلا ناكو ”ةكلموا ”هسيئر ةلس لكف تاييودللو
 نبا هب حرص مى اهنا اونظ مهنم ضعبلا نا الا مرشخلاو بوسعيلا مهدنع
 اماو « تاحتراو تاح ثيحيىلا ”ىلملا عبق - لحتلاو :ضفحلا هباتك قديس

 ىلا“ «ويتوب» -ناريزح ىلا « سرام »  راذانم ”ىدتبيف اهليسعت تاقوإ
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 اتشالا

 .عيسرلا مايالوط

 14 دركلا رايد ىف لسملا عجوأ

 ىربلاوا ىلجلا لحتلا 4

 لوسولا :ةهيفكو داهولاولابملا ءاوأمو ىلهالا الخ وه ىلحلا لحتاا

 ىوايلحناا اذه ناك امل : ةهينالا ةروصلا ىلع نوكي هليسعت لحمو همكم ىلا

 اسمن لخدي ةريغص ابوه اهعوذجىف قر ب رابكلا نيتلاو زوجلا راجشا ىلا

 ةلدنلا تنا اذاف ءاملا نورع ىلع اهدصرت دا كالا مه ناكف ارق

 اب اوقْطو ىرجلا ”هعيرسلا مهاويخ روهلظ اوطتماو اها ناكر ح اويقار هاما هزثا

 نورفحيوداركالا ىتأيناهيلاىوأت ىلا ةرجشلا لخدت" ىت> ةرئاط ىهو نيعرس»

 نودسيو «”هيهاح ًاران اه يه نودقويو لدحتلا ةءابم اهيأ ىتلا ةرجشلا ماما ةرفح

 ةرجشلا لخاد هنمماق ذفنيو دعاصتيو ناخدلاولا

 ًاقيرط دجت الف اهقنداكي ىذلا ناخدلا نم صلختلا مورتف جومتو لحللا جي

 اوملع اذاو , داركالا اهديصيت "هيلا ىف عقتف ةلهذنم هنم جرختت

 للا اوجرختساو اهقاس اوقش لحنا نم الخ ةرجشل!فوج نا ءاسرتطاب نم

 داركحالا ىتأيف لالا ىف رواغ» ىلا لحالا ىوأي نابحالا ضعب فو

 نم قبب الو زدملا دولج نم دلجم هلك هندب ىطفيت هسفنب مهدحا رطاخيو اهيلا

 السعمهل ءاالميأ ًاولد هل نولدي ,اقفروةراقملاكلت ىلا لزم ءانيع الا همسج

 ىفام دفني نا ىلا ًارارم لمفلا اذه رركيو فورظوف هتوءضيو هنورجيف ادهش

 . جراخ ىلا هبا هرجو هطسوىف ولدلا ليح دش جورألا دارا اذاو اهلغاد

 ةلحتااو ىلسءلا دوجو ىلع نولدتسي مهنا ىعو هذه ريغ تامالع كانهو

 ةال_سع ةاولمملا

 نم اسرق دارك الا

 ١ فرعي وهو لسعلاب مرغم بدلاو بدلاب راجشالاى ف

 نم صن#و اهيلا ىتأيف « هنم ةغرافلا نع اذاف لسعلا !
 دايطصال نودِْحَو بدلا نودرط.أ الع ةءولمت اهنا اوملع راجشالا ىدحا

 . ًاشا اهاتفصو ىتلا ةلمحلا كلت لسعلا جارختساو لحتلا

 لحتلا نع قئاقح 5

 :كام منع انذخا نيذلا دحا انا كح

 1 لحتا!"هبيود ىعيصنا : لاقاملع ”ىراقال

 ًافاقبا اهنم ًاضعإ درون قئاقح

 راهزالاو ”هيكافل
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 دركلا رايد ىف لسملا عجوأ رايتشالا 46

 اكو ءهراجشا راما ةدوجو ميلقالا خانمل ةمإانأ لسملا ةذإو . اهءاونا عيمجم

 لسملا دادزا ءراهزالاو راجغالا ريثك ءءاملا بذع « ءآوهلا ديج ملقالاناك

 .هرامأب هريغ ىلع باغي ماقالك راما نم مسق ىاو « اورو ةذلو ةوال->

 لامربلاةحئتار كوكركو روزربش ل-ءىف مشت كلذلو « هيف هتحئناروهمعط دمت

 ىذلا رطقلا ناف رطق لكن ع لق اذكهو « هحاقف كانه ىعرت ةلحنلا نال

 هبعت "هحئار هلع نممثي راهزالا تهيب ىلع الثم جسفنبلا درو هيف بلغ
 عضوت لسملا ايالخو:لاق * نطاوملا "هش كلذ ىلع سقو جسفنبلا هحئار

 «ودغتو ةلحنلا اهنم حورت راغص بوقئايف ذفانملاو باوبالا ةدودسم ”هفىغف

 لغجتو ريطتو اهنا ىلع بضغت نيياحالا ضمب فو «راجشا "هف رفا! ماما نوكيو
 اهيحاص ىتأبف "هممت (مم نمغىلعمقتف اهل ًاركو اهقىغ ماماىذلا رجشلا

7 
 ةراوشمف ةعرسإ هلخديو نصغاا ذخأيو هراشنع نصغلا كلذ عطغيو ايفختم

 وهو« كلذريغ لمع اعرو ء ايف لحنلا سيحيف تقولا كلذ لثا اهدعا ناك

 اهاع تفاهتف ضرالا ىلع اهقليمث سبدلاب اهنطابو اهيهاظ ىلط ةريمعب ىتأينا

 ءامحاصءدسي لاحالو حوتقم باب نم اهلخديف ىولخلا ىلا ليي هلال لحتلا

 وجلافتقلح ايلا ىوأت ةرجش اهتأسغ ماما رت و لحالا تيضغاذا ليفو

 عمسي ”ىشبوا تاساطلاب ابحاصاهل قدينا دءبالا اهاوأمو اهركوىف لزتتالف

 امبروهدلج مروت ناسنالا تيسلاذا اهماةلدتلان ءركذيامو « ءاضفلاف ىودهل

 ىل-ع ةلحنلا تءمتجا اذاو « برقعلا مساكم اهعسنال 'ىقلا هيف تحيه

 ٠ اهلك أي ةلحالا لتي قارملا ف فورعملا روبئزلاو . هتلتق روفصع

 ريموزوه لسع 5

 «لزيولا هىمسإ رهن كانهو نيموي وخاز قرش نع دعتتهيرق ريموزوه

 برقلاب ةجديف هءام بص روباغاو وخاز نم برقلاب روباخلاىف هءام عفدي

 نءيالا بئاجلا ىفو نيفعاش نيملبج نيب رميرهتلا اذهو « روباغ شيب » "هيررق نه

 لسع ةءولم و ايلا لوسولا نكميال لانملا ةزينعةراغم لبجلا "هلق ىلعاىفهدم

 نودع مهنا هواهم لسعلا جارخيتسالهيت<ال'ةليسولا ذهداركالا ذؤتف ًادرش
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 يف فجللا ىف ءاملا

 ةريثك ًارودقو ”هينآ نودمي كانهو ةراذملا لفساىلا نوئصيف ءاملا ىلع ًارسج
 نم نومريف ةراغملل لباقملا رم_بالا ليا ىلا نودوعي كلذ اولمضينا دعبو

 12 مط وم ايف ام روهدتو ”اللسعةءولملاة يهاظلا! ايالؤلا نم كانهام ىلع لا
 كلذم اذه ةراغإاةهوف لفسأدنع تهضوةيل 1 هلوبقا ةدعملا ةينأ الا ىف دهشلان
 نوكيام ذلا نم ةراغما كلن لسعنا نولوقيو ايف عقوام اوذخاو داركالا ىلا

 كلتنملسعلان وج رختسيسانلاكئاوانا ركذلاب ربدجوه اموءدركلا عورديف
 .٠ ٍلعىذ لك ق وف ماعكيرو دقنيالوهوةروصلا كلت ىلعةئسم ٠٠ ةدم نم ةراغملا

 ىماح ميهرإا

 2) فجتاا ىف ءاملا
 1تمدمتم اهنتمص لع همعاطتمم اطتاستساتو دس ه2 5 از عك.

 نال . نيضرالا نم اهرواجم امع اهولعا الا مسالا اذهب مست مل فجنلا
 ”هنيدملا هذه واعلو اهلوح ام ىلع ”هقرتشملا ةريدتسملا ضرالا ”هغللاف فحتا

 ىرحم ىلع الو رهن ىلع "هيك ار ريغ اهنال هبا ءاماهلا لصإ ال ايلاوح امج
 تاببلاو بيكرتلا ”هيلمرو .تاحتالاض مب ىف ”هينبا :هيساك اهضراو بذع ءاام
 ”همقاولا تارذلا ضرف نم هضرف ىمو ) ”هعيربدلا نع دعت ىهو . ىرخالا

 روكذملا رهتلا بصم نع اهحطس عفاررو تارتمولبك :هتس ( قرشلا اهيناجىف
 ةبذعأ نم اوساق نييفجنلا نا كال حضتيب لءحلا فسولا اذه نمو . ًارثه س4
 مالسالا دب ذنم ىا اهيا سانا ىكس نم لوالا دهملا ذنم كلذو اهيما شطععلا

 ءاذه انموي ىلا

 هذه نم بارق عضوم ىف نمزلا قباس ىف قفدتت تارفلا ارم تناكدقو
 نوكحلو «فجنلا رحب » مساب تفرع ةريمب كانه أنف هيف عمجتتف :هئبدملا
 ف ءذفنم دس دقو ًاحلم ءاملا 'ىجيف اب املا كالت تناك هيلمر ضرالا

 ١51 طابشعم بج دمع لوالا عبر مو ةمجلا رات رد ةاقلا 6# هدد ىف
 مو يلرع ما هينا لختا بك ١ اهردص ىف ارد ةلاقم نه
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 فحتلا ىف ءاملا 104

 اهمع ءاملا راسخما دعب ىشارالا كالت عرْرمل ديما دبع ناطاسلا دمعيف

 ىبرغلا بئاا فو .سانلا ضعب هب عفتناف هنم بئاج عرزو رحبلا كلذ بلغا
 تناك كانه نا ىلع ثحابلا لدتراثآ اميلع باعشو حوف ةروكذملا ةدلبلا نم

 رحبلانإب حري ىذلا ضرالا تاقبط ملع ع.ران ءديؤيام اذهو . مطالتن هايم

 جترفالا ٠ املع كلذ ىلع هبن دقو . ”هعدقلا روخصلا كلت دنع علطقني ناك

 .برعلا ةقيقألا هذه ركذىملا موقس دقو رايألا ءذه نع ثحبت ىنلا مك ىف

 نم نايما ةهثالث ىلع امنا » : ةريحلا ةدام ىف عالطالا دسارم ىف توقاي لاق

 «. اب لصتي ناك سراف رحي.نا اومعز . فجحنلا ىلع :هفوكلا

 مالسالا لبق هونك سانلانا ىلا ثحابلا دشربام هن بدحتاا ف سيلو

 ىلع ريق دوجول ليلَس ”هيفيتطلا دعب هيلا ءلج هئطوت نم بلغا نأ ىهاظلاو

 ايلا تاسبجاو لوانم ءااملا ناك املو . هل هننحت ةرواحصو هيف بلاط ىبا نب

 املا لأ ىف نوريدكىىس هلم هبا ضرالا كلتو ءمظعالا اهعاوقو لب

 . ىنقلا قشو رهغالا رف مهنمو تهين الاب مهمو برقلاب مهنم :هفلتتع لئاسوب

 قامعا ىف اللا اوبلط مهاف هبوب وب جدملاو ركشلاب مهمسا خيرراتلا ركذ نمو

 دوغلا ةديعب ةم-ساو ًاراآ اهيف اورفحو اهءامحا اولي ىتح اهويقثأ روخصلا

 كلت ءآرو هناو طيشمل املا نا اوأرامل نكلاو ًارتم ٠ ىلا ايف اولسو يت

 ١/ تايحاكلت تيَش(١1)عرذالا نم تائمب دوخصلا ىلع ةلدالا نيبانم ”هغراس

 الع رفح ( مالوم ل ) وجو تنس وح ىفو :ةميلا ديعب نم هيون ىءأ ام

 تارفلا نم هقش ًارهن وكآلوه لبق نم دادغب لما ىنيوجلا كلملا ءاطع نيدلا

 الا حايرلا هّتيدرزا أطبا امو فدتاا ىلا

 ىف ةهئيكملا رودلاو دهامملاو ىتاملا ضع نوديشي نوبوفصلا ذخا امو

 ةرثكمل ةدلبلاناكس فءاضتىلاحلاز رطلا ىلع ةريشحلاو ندسلا اوأشناو فجتلا

 ةيمامالا نم تافادز اهيلامدقف اهانكس ندحتاو عاتصلاو ةلْشلا نم اهءدج ام

 ليسا ناكملا ًاضيا ريقفلاو م شعب ىلا اوضعي ذفثي راك ىو ريق عج 0 30
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 5-3 فجلئااىف ءاملا

 ىتأا ةاقلا سف ىهو برشا ىفاكلا ٠ املاب ناك.سلا دع" ىكل «ناتقد اهوعس

 هلا الإ «ءاشاا ريل د اهامسو ىيوجلا كلما .اطع نيدلا . الع اهرقح ناك

 نم ًائيش هنم ذخابف رابالا. اع طلت ناك تارفلا ءام نال ًافئاس ابذع ”ىجعمل
 .عقتي الو رغيف جاجا حبصيو ةحومملا

 9 اًذهامدإ رفحو فجلا ءام ددص ف (1) سيدا رفلا حاوس دحالاق دقو
 نكمال ١“ ىت> ”هسوبيلاو فشنلا "هياق ىف « ىلع دهشم ١ ضرا نا : هبيرعت

 نء اماوك او ةل

 نطوملا اذ_ه ناكسس رطضي ناكو . ظيقلا مااىف ابيها سدشلا اهيهلت لامرلا

 ه دها_ثت الا ىئارلا كانه ىري الو . اهروصتب نا ناسنالل

 هل 18 ةدم ذنع نكل . ءاملا هن» اوذخايا تارفأا ىلا اويهذيزا ىلا ًاهاس

 ةظهاب لايم هتفاك ”ةانق لوغلا كلم خاىتسا ( 1و ءىسح ماابوس هتسيف ىا )
 اه .) مهر طا ىف ناكام ىلع اهولممم نانم ةانيلا نكمل كلذ لك عمو

 دعب اهيرذتو ةديدش ةرانا حارلا اهريثن ىنا لامرلا عب هنيدملا باتي

 اههفرظنت نومي اهظفحم نياكوملا نا الول امدر اهءدرت تناك اهنا تح كاذ

007 

 دقعالب لئاسملا دقعا نم ت'رفلانم فجتاا ءام رج ةلثسم تق اذهل و

 تطاطلا وبا ءهرصع ”ةمالع ةمركملا بحاص كاذ ىأر املق بطلا بنذ نع
 اوقشرأ صسرفلانم راميلا لهاو نيرثملابدتلا «نسح دمحم خيشلا ”هيرهاوملا

 ضرالاشرطو ا وهل! ةرارح فامليو نيضرالا ىقسيو ىأمظلا ىورب اره

 نائرلا رفصالا لاما لها هراع رطماف ةرضخلا نم ًاطاسب

 ىف مهطشنيو مهني موي وه ناكو مولا ىلإ تاث» ةلمعلا ناكو رهنلا قشب
 ذاب هيناما قيقحت ىف مهدم_ج لك نوغرط مهو لئاسولا عاوناب مهاعتا

 عوشو هيلطا

 مك .01 هنمذخاتأ ريبك ريثىلا ثونتا ارو ضع ارضنب لصتق ةفسانتم اياكر هيف رفحي
 ٠ ةيفجنلا رابآآلا هذه ىف يمالا وه

 سيرإب ىف عوبطملا « دادقب كلاشاب فمو » هاتك ىف وسور بيدالا وه (1)

 لال ]ممتع لدم نمد [ط0نسوعمل ١ ع 5 ةسفصلا ىف م 1809 ةنس

 1رمعمتماتمص لي 1:«عاملتلع لع ه8حهلملب
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 تالا ىف ءاملا ا

 اولمعتساو اهنطاومنم روذصلا ماقو ةراجلات

 5 3 ىف امو ةوقلا نع مومعارذ ىفام لك اولذبو فسانلا دورابلا
 اوغلب ىتح لاثملا ملاع ىلا لايخلا ملط نم :هينمالا اوجرخيل :همئالاب ففشلا نع

 دوه ناكو خبيشلا اميكر :هقارحم اوؤاج 5 ٠ مهقيس نم هغلبي ملام ميسي

 ولع نم مهدادجاه رفظي ملاع اورفظممنوكا نوقفصي رهلا ىتفض ىلع بلاتملا

 كرتشت املاك قئاصتلو عفادتنو قفدال تارفلا كو :هيلقلا دميو ةةمهلا

 آلا تلازامو نيبملا مهو نيزئافلا 'ىمتو حرفلا اذهب اهملمحت ءاملاو ريس

 رملاقشم نم ىلعا كانه ضرالا اذاف فجدنلا باب تاصو ىت>

 ةهوف تيقيو فساو يلق هفصي الام ةءبااكلاو نزلا نم نيحرفلا ىلوثو ءالملا

 تايئاسلاتذخاو. م.طتسيالوقطنلا لوا سرخالا مف .روغفم رهغلا كلذ

 وهو رئالا الا ريبكللا عورشملا كاذ نم قي ملو بوملقلا لب لامالا هيف ندا

 (ايلاو.ا رلارسكو ةروسكملاةشثملا مطل اب اغظفلتو) «خمبشأ!ىركاو مويلا ىمسإ

 تفجتتلا ىلا ءااملا رج قيقحت ديدج نم اودوو نورخآ موق ءاجو موق بهذ

 ضرالانطابف تحنو نامفصا تانوييرابكنم وهو « هللا دسا ه ديسلا ءاجف

 لفكيام ةربملا ءذمل دصراو . نيتنوحاط الع بكرو ( ًازيراك ىا ) :هقهوس

 نكلاو ٠ مايالا ىلا ىلع لاخلا نم هعو رشم ىف عقبام حالسال خلابملا نم اها
 ءاىق ريغ لخد مناك ربخىف لخدنا ثيلام

 ةيلامشلا "هملاىف قيض رهن طخ ناخ ديما دبع عيل ناطاسلا مايا فو

 تناك لامر ناثك نال .هريغ دافأام رثك ١ دغي لو «تهيرديط اد ىمسو ةدلبلا نع
 الل. نيعبلا ماس هناك حيصيو همدرت تناكف حايرلا بويه دنع هقشم ىلع لاهنت

 هلع ديال ىذلا ثداحلا اذمل ىمالا ءايلوا هيلا املق ءادمتينا ء امال نكمي

 هل اهتجاسهم نع اهدصتو لامرلا هجو ىف فقتا هبراح ىلع ًاراجشا اوسرغ

 فاصفصلا راجشانودممتي ناشلا اذ نواكوملا ثباو دادسالا ةلزئع نوكتو
 تدعيساو ىلوالا هتاح ىلا ”ىلك داعو تديوتابذف اولمو الك ىتلاب

 هيف رزغأ هو تاريشحلاو تابيودلا رقم ظيقلا ةرام ىف ”هقهوسلا كلت

 وا لولسملا ندرك تدحيصا لب ًامئانال ًاراض اهؤام حبصاو . ناردالاو راذقالا
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 4 تفجتلاىف ءاملا

 دحاو يماىوس لاضملا ءادل اذه" جالعال نا 'ىراقال نيبتي هطسب مدقت ام
 روغفاتع ارم ايف ططخمو نيعرابلا نيسدنهملا دحا ضرالا دقفتي نا وهو
 راع ةلآ ترفق ىلع ميو اهرادجتاو و ضدالا عافتدا فالتخاب هرفح

 دءىلا افي

 قسرا ةيزمالا قنا رئيحو 2

 ف

 امد همئقديو تارثلا نم٠ املا

 1 امش تاكرسشلا ىدحاوا ءاينغالا

 50 اف عمجيف ةدوك لك هسفنا باع ةيلمالا هذه ققحعو الييسلس ءاامزويفحتلا

 لاجرلا دعا تاقفنااب موو ٠

 زوفذ ىنامعلا 1 ىناهفصالاو ىرهاوجلاو ىلوذا'و ىوفصلاو ىروحلاو ىهبوبلا
 دجوبالو قباس لاو نطولا مدختو هريغ نود ءدحو قبلا بصق
 ل١ لدم همالا ريخ بحي 'ةمملا رياك لجر فدتلا ىف مويلا

 ”ءكصص رش سس و نا هلل ىلع ذخا هناف . ( ١ ) راددبلكلا داوج رادتقالا
 يعاود نم رودصلا ىف ام لصحمو ديدح نم ( بيانا ىا ) لطاق باح

 «ءالولاز كم ةهيدلب اهتحنم دقو زواعتسلا هذه لب

 عبد عقد لا دهتتلو تاودالا رئاسو بربانالاو تالآآلا باجي :هصخرلا
 : اير ىتالا ءجولا لع ةهطقلا نوكتتف :هيدلبلا ىلا ميرلا

 , ائاسمع ه2 اهم ةدحاو 6 ( نئاكم) ”«راخع نواعم ثالث باحت

 قويا الرش ام ىنع رورسلا

 ىدحا ررضت دنعابلا "هجاحطا دنع لغشت هفق'و قرن اهئ اثناونالغ

 اهيلاجاتحمو .”هيلامع ةريل 7٠١ نوامملا هذه نع لك هميقو . نب
 موا ( اغا ىل) ًاطاربق 1١ بوالارطق نوكي رم 1١٠٠٠١ ب

 2 صم د نا 3 مان هناهو . ”هلاهع ةريأ لطا_سقلا هذه نم رثم لك ”هميقو افصنو ارمميئاس
 .كنراسعهرءءموا ةريلاود٠٠ءوحئمر ١. ىلا فرصي شرغلوا نم تاقفناا
 م غابم وهو كنرف نو.لم هسن زواجتت اهمنالَه الف تاقفنلا ىف تغلاناو

 اب حافلا ىإ ديلقالاوهو ديا نم "هيكم ةملكلاو ميقلا راددباكلا ) ١(
 ف )و ٠ ”هيسراف ىعو بحاص ىا رادو
 مودلاو مودك لا دودحىلا ”هقوكلانم د. ضرا ىعو
 ' مسعرزب حا دقو ميم رثم فلا

 ةةيجاتلابحاص وه انه هب
 مويلا اهتحا

 . اروي اهارتشا نا دعب
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 قش دئاوق 5419

 ةهكرشلا تبا اذاو . ىتوملاو تاوملا ءاسرحا نم اهيناي ىتلا جئاتنلا ىلا ”هبسنلاب

 عيطتسي ةللاط ةورث وذ رادديلكلا داوج ديسلا ناف * مايقلاب تدهعتام متن نا

 ققح .٠ لاخ ىئدا ءرمسسإ بصي نا نودب روكذملا غابملا هدحو فري نا
 ! ىناوالاو ىخارتلا عاوتا مزعلا ىلوا نع دعباو . ىنامالا هللا

 - يد عووهجرو و

 ىتش دباوف 00 و

 ءايوتلا بلحيف عبط ىبرعليمتا لو
 اننا : لوقت ءابهثلا بلحىف :هعبطملا دوجو مدق نم انبلا انهذامل ًاماددا

 رخآ ىن.اجدقو بلحوف ًاعوبطم الربلا سيك رسموءأ ىدنفابوقمي دنع انيأر

 قرمشملا رياو قكاضسنالا كريرطبلا ىلاعت للا همر سويسائللا و : هئمدقم

 هنمج ةحفصلاف عم مالكلا اذهو تاحفصلا ماقرانم لاخ باتكلاو «. ًاقاس

 نعاجراخ 'هحفصلا رخآ ىف ىلاتلا هجولا :هلك لوا ”هباتك ماقرالان ع باندقو

 ةيمهملا بلح ”هسورحم ًايدح عمييطد : ءرخآ ىف ًابوتكم درودقو . راطالا

 « ةيحيسم ةالوو ةهئسا

 لجاس( تراىا )ىور وا نيبدا ملط *لجاىم لمعوا ىو: ميل وق ىف لجارملا ىنم»

 تركف له : هبحاصا ملسملا لاقف . ىنارضنو مله نيدانيب ثيدح عقو

 ىا)ىوروا نيبوا علط * لجايم لمعوا ىؤس نالف : انيبنِطو لوق ىنممىف

 وا 'همظعلاب ىهاظت » :ءاحصقلا دنع اهدار ىناا ؟ لجايم ( رهظا وا ىرا

 ءاراوا ةحتف# لواطتوا مالكلا ىف حتفتوا ءاريدك وا ًانعوا ًارخف هيسكياع

 : ناو ةهلعع طمصاتع هي ةمتعع ممعجلع لئتصع طمع 4 ه رخآش ام

 اوداّزا اذا اوناك مناف هيراشكنالا دهعىلا ىتترت ةرابعلا ءذهزا : لاك ال

 اهوجرخاو ةريبكلا ( توسدلاوا )رودقلا ىهولجارملا اوْدَدا ودملا اقم

 مه ريغ نسوا ”جدابلا لهل نم مامطلا بططرملا قيراعلايف اوجاتحبال كل مهعم
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 لوي

 ىلع ةلالد لجارملا كلت تناكف . ودعال ًاباهراو ميلا ىوضني نم عابشالو

 دادقب يالوف لمفلا كلذ نولمؤباون وكيملو اذه. مي.ثيع ةهيهافرو مهلاح ةهعس

 0 راد ىف ىناتسبلا لاق انانودجويوا اهنولتحم اوناك ىتاانطاوملا ميج ىفلب طقف

 تأ هاةحاسيف عمت تنكف ه :( هيو :4) ”هيراشكلا ةدامىف قراعملا

 ةهقوفصم « لجارملا » ىرتو ”هميظعلا ”هيراشكنالا لوبط تاوسا « ناديه

 «.مهنيكاكدو مهوب نمي راشكنالا نم نيف رفتملا عج لجال ةلشقلا ماما بيئرتلاب

 رك اسملا عالطا ىن.ءجراةلا ىلا لجارملا جارخا حبصا:هيراشكن الا نع كقذ عاشاملف

 ةوق ىلع كلذ لدو ةريثك لجاىمجارخا ىضنقإ! ًاريثك جرخمام ناكناف لكأتامو
 مث . ”هفيمض ةوقو ةليلق ركاسعىلع تاد ةليلق لجارملا تناكناو . ةميظع
 «.ةحتف«لواطتنامو « حتفتتام رهظا ىندع ىا ىراعتملا ىنملاى لا ةرابعلا تاقتنا

 بحاص : اولاقف ىناعملا ”هفلتؤم ىنابملا "هفلتخم اهيلا لك مضنم اورياكساو

 (كلجارم ىنراىا ) ىنورو كلجا م (علطأ ىا ) علطو لجا صوب او للجا سم
 . اهريغ ىلا

 دقل : كاذإ اذه لاقمت ليوأتلا اذهل هبحاص نعذا هءالك بيدالامما اماف

 «ىدومع وا ىد_ثار هيريض ه . ىنمع للصاام تنأ لمت لهف ةدافالاف تندحا

 : ءارا ىألا اذه ىنارصتلالاق . ال :لاق "همطا همطل وا همقص ىننع

 ىدومع وإ ىدشار هيرض ىنفم» 07
 فرعيام رثكاو :همغنلا ىلط ماقموا نحل قارعلا لها دنع وه ىدشارلا

 :ليقدناكف «ىدشار هيرضو : لبق اذاف . « ىدومحلا » ًاولع هنودو .دادغييف

 ةمطل ىا ديم نمىا ىدومحناوا ىدشارلا عمسياك امتوص عمسي ةمطل همطل

 :مهلوقك ىندملا اذهىلااملك اهعج سم ىرخا ظافلاب برضو "هلك نولدبيدقو'هيوق
 (امتوقلهتءفصيههجوةحفص راداىإ ) ىدشارب هرادواىدشاربهخرجوا هفرش

 ىف انيفاون دقل : لاق كلذ ىلع للا بيدالا فقو املف . كانه ام رخآآ ىلا

 اودي « لياعتلاو مكحلا باوحا ىلع ا:ظافلا ضرءن نا الا انيلعامو . ليوأتلا

 ليفلا ٠ 00

00091 



 ةيوغل هلاوذ 44

 قوملاو فحلا ىنممب ةمزجلا +5 ٠

 ىف ناسا ىأبف نكتملناو لصالا ةهيبرع :هلك ةمزجلا له : لئاس انلأس

 ؟ يبرملا ىف اهلباَغ ىذلاامو
 ةيبرعاملاب نورخأت!ا نودلوملا ام يعوتهيسراف:هئاثم محي :همزألا : نق

 ىتلا « هزوم » ةيسرافلابو « فلا » هيب رعلاب اهملاَش لسالا "هيك رت "هاذا ىه

 «مجت راع » بحاصص كلذ لاق« قوما » ةروصإ نومدقالا برعلا ابيع

 مجعاا بحاص سراف ةديدع دهاوشب كلذ ركذو « عطاق ناهرب » بحاصو

 . ريبكلا ىتيئاللا ىمراقلا
 ةمز+اوه قولاف . خلاريغ قوملانا قوءال برعلا فءونم ىهاظلاو

 ظيلغ فخ: قولا » : سورعلا جانىف لاق . هتحن سيايام فخلاو . ”هقيقح
 اذكه. هكو» بيرعتوهو : ىنافاصلا لاق . برعم ىسراف . فلا قوف سباب

 ما.فافخلا نم برض :قوملا : ءديسنب!لاقو ...« هزوم » روهشملاو --. لاق

 ًاضيا عمجمو . لجرلاف سيات ىتاا افلا دحاو فلا » : فاساىف لاقو

 لوطا:ساسالاىفو . لعناانم ظاغا : بابملاو حاحصلا فو .... فقافخا ىلع

 ما. زاجومو . لعتلانم

 ىتْؤيناكمنال نونا ىلا ةيدسن ةةينعوا ًاننع : فلا نومسي دادقب لهاو
 اهنوعممو . نعلانم اوناك ام نبا 1غانال وا . رايدلا كلت نم اهنساحاب

 لاق.ممتراضح قارعال نامزلا ميدق نم عئانصااب نييلاعلا لافتشاو . تاينم ىلع
 دلاخ ناكو . نملاب حافسلا ىدينيب ًاموب ةمرخم نب معربا رخت

 الا مكنم افدعبو : ناوفصنب دلاخلاق هيلع لاطا املف . ًارس_ذاح ناوذسنب

 ءدهدهمكيلعلد ء درع بكاروا ء درق سئاسوا , درب جابوا ءدلج غباد

 ,فجطا امأكو تكبف بعدلو ما مكتكلمو ء درج مكتف غو

 ةحراطملاو ةيناكملا باب
 ىثارهجلا شوخاموقنن سيلاطاط را

 : نإ سدا اطاطسراو وهنم : قرمملا #1 دادغب نم 5

 ىسالا

 شوخام

 متياوتىذلا ىادنالا دعاصل مالا تاقيطيف هركذ درو ىذلا « ىثارهجلا

 قرمستملا ) : باوجلا اذه . ش . ل باحاف ( دذح : 14 ) قرمشملا ىف هعبط

 (هع ل15
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 45 ةحراطملاو ”هيناكملا باب

 نم«ناانركذو انيلع سيتلادق ىئارهجلا ممانا كانه قريشما ليذواتتياادق »
 ماقف .وطرا نطو اريغاطسا ىلا ةبسأ « ىريغاطسالا» دارا فاؤملانا لمتحملا

 ةبيرضتاليوأتهل لواتو . ىأرلا اذه دنفيل ( 1م : ١ ) برعلا ”هغل بحاص

 6 متفغم» ىلا ةيسنوا خبشلا ىا 6620108 بيرعت ىشارهجلا نا : هلوقك

 لكو . "هيناثوب "هنيدم 0656516 هتسيغ ةنيدم ىلا ”هيسنوا نانويلا ةملآ دحا

 اهمساوناروح ىف اهنيدم « شارهج هنا باوملاو . لصفالوهللساال كلذ
 ابا شوخاموقين مثالا تاقبط بحاص اسملا ب (6108:6 شا رهجوا شرج

 شوخاموقينهمسا شرج نمملاءدجو هنالهنم طلخ لب طلغ كلذو سيااطاطسرا

 ناظف حبسملا دعب لوالا نرقلاىف ًافو_ليو ًايضاير ناك ىئارهجلاوا ىشرجلا

 .«برعلاة قاب اص تاليوأت تاعقس كفذبوءوطسرا دلاوهنا مالا تاقبط بحاص
 مكيادامملاو : لاكو مالكلا اذهانل لَه « ىدادغبلاديفتسملا د اذه نا مل

 ؟ لوقلا اذهىف
 قرسشملا)لوالاهليوأت ىف شل ةرضح مالكنا ديلا ىلع هظحالنام لوا :اناق
 حرصيملو+ ىريغاطسالا ديري هلعلد:كانه لاقعا6 .انههل وق نع فاتخع ( 4

 تفكل هذهالا ةدْئاف انمالك نم نكيمل ولف . انهلوّهام ىالخم هيلع سبتلا هنا
 اننال شل ةرضح مالك مصناو ”هبارغلا نع جرخمال انليوآننا : ًايناث

 اهرهظاو رو_هالا حجرانم اذهف معلا خيشو خيشااب سيااطوطسرا انفصونا

 يللا ىف ”ةمامالاب هاي انقسوق . مسالا اذ ىمس رخآ ناكول كلذكو . نايعال

 :اولاقم دح ىلع كالذف ىئارهجلا وطسرا انلَقَف هملع انملااذا كلذك و . عبط سما

 © هدام ةت_ثارهج هتدالو نطوءىلا ءانبسنول هلثءو « ىىلالا نوطالفا و

 ( امص اي ةتسمغال)
 1 ىهاثه ىثارهجلا ناب لوقلااماو . ثان

 ؛رغلاىأرلا اذهلوبق نع انمنك بايساةدع كانمف شرج
 ىم شارهجو شارهجلا ه

 ةبارغلا لكبيرغلا لب

 دك ىف ددعي ىسادنالا ًادعاصلا : اهتم

 «شوخاموةيننإ سيلاطاطس رام نوطالفا مث طا رقم سروغانبف مث (سيلق دبنا
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 ةحراطملاو ةساكملا باب فكل

 لثم ًاريهش ًادحاو لدي ناوا "هلا ءالؤهنيب ىثرحلااذه دعينا نكي لهف

 كلذذا.لصالا ىئرج ىوس ”ىدء سما نم فرعي ركذل لءاخ رخاب وطسرا

 « دنه نم ةماماام » ! فساللاف بيرغل

 وه سوخاموةي نإ سيلاطاطسرا : ًاحمرمص لوق ىمادنالا]ا : 2

 وه الو شوخاموقت نب سيا اذهف . ىثرجلا سيلاطوطسراال » ىثاروجلا

 ءايسلا امرا و فساللايف كاذ نءاذهنيافءريهاشملا "هسا نانويلا "هفسالف نم

 هرمقلا ىررتو
 تسيل ًاذاىهف .ناروح نم شرج ةدلبنا شل ةرضح رارقا نم : املا

 ىسادنالادعاص لم ًابتاكنا لقمي لبق ( اهءدس نم تناك ناو ) نانويلا دالب نم

 وهو .ناروح نمهنا شوخامو أ نب سيلاطاط راف مه وتيو طلخلااذهطلخم

 ىذهو « نارو>ىب ةنيدعملا هبا بسفيوا . نانويلا نمهناب ركذي نانع رهشا

 لهو .ناكمىف ”هارغلا نم اًذهن'.نايبصلا رفصاهب قاطزبال ىذلا « نايذهلا اذه

 « مجتاف برعيذا دارا » ! فساللاف . ةرذلاب ةردلا طاخمت

 نعالو تاغلا نم "هفاىنشارهج ةروصب «شرج» ةهنيدملا مسا

 « شارهجو » « شرج » نيب نا نع الضف اذه . برعلا دنع كلذب حرص

 :اريسعم و قبل مكحتلاو لوقتلا ىلع ايم روعالا حيدصتناك اذاو . ًانيانوب

 شارهجظفادرونياانا لوقنا لوؤاا ىلعبجيفالاو . تابةءلا عيج تدهعو

 .«ءافلخ قطنوءافلا تكسو! ف ساللاب.كلذب قطن مدق ىويع ىاو.شرج ىنءع

 قتاضارتعالا راد نف دحاو*ىث شرجو شارهجنا انماسول:اسماخ

 .عيدبلا ىأ ارلا هغن ىلا بايو: هياجا ”ىطخنا الاممللا.بضلا باذنم دقعا

 « ةرجلا لثم هيفيع ىفو ء باؤ ملا لثم ىف دمعي » لهو ! فساللاب ذلئنيحو

 دسحاانةصونا اذ_هايىرت ”هبارغ ىاف هلوقىف بيصم#لا انملسول : ًاسداس

 ةهفسالفلا نمناكاذا امسالو «يملا ىف هلأتمابوا . للا ىف

 ولحيواكال ودبيام عابلاىف ريخم تناو . هيلا انيهذامىف "هبارغالنا ىرت تناف

 .«قريشلا تحاص تاليوأتتطق_كلذبو » : انلق .٠ املاكشا ىلع عمن رايطالان ال

 »8 نييبلاطوطسرالا

 هد دهس سمو مل
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 تلف داقتلالاو ةفراشملا باب

 ”ةميطم ىف دادسقي ىف عبطت :هتوقوم ةلاسر نم لوالا ددملا اند عقو
 بلاغلاو.ىبهو ىدنفا سنوي يالا اهربدمو ايجامل «ءبتكم» اهمسا روكتد
 ١ ىا) قاسيلاو . هبه ادي .هاوع ”الث و ىثلا اهمرابع ىلع
 <ةممح لك راه ردصآ هو :يوسرقلا نم "ىشامطلا عب ةهيئامعلا ةهغللاب ( دوم
 ,اةيقسلل ”هيرات ةنك ةيملع» املا اهيبحاصرك ذدقو .ةراي نررسشمب امو

 عمةليلق اهيفةيب رعلا تالاقملا ذا.هبكرتلا بتاكملا ءانباالا عقتسال ةلاسرلاهذهو
 باتك ةلزنع, مهل حبصتاهتءلاطم ناىت> ةريثك اهبأ عببطلا طالغا وةيب عدالب ىف انما
 لاق اهنلع كسفن تنا مكمحتل ادهاش كل ركذن نمو. مهو عت ةلاسرال رفج
 : ةروصلا هذه وسن رف الثم ركذي وهو ١؟ ص ىف
 :ةييرملااماياقيام ىف لو ذأ ةلامأ يدوم 1“ هذ دزتاللا دال وتوسع انا هه

 ىلايلا رسهس ىلسعلا ماد نمو ٠ ىلا بلط نم رحبلا صوفي
 ممان حتما ]ادصفصام : ىعو طالغا :هئالث قشرفلا راعسلا ىفف

 نمت و. ىّهام اذه ىلع سآ . ىلآللا وهو دحاو طلغ ىبرعلا رطسلا ىفو
 ”هيعوبسالاةلاسرلا ودبتال 7 تادوسملا حج ىف قدي نا اهبحاص نه لمأت
 بص ًايئاك اهل راتخع ناو . ةعيتشلا ةروصلا هذه ههوشم
 ل١ لب ةيدادغبلا بئاكملا راسيفةلاسرلا هذه ءارق

 لامعالا بختنم < 55
 مايصلاو ةولصلا ىف تارانخع مو ىيسحلا ىلع دمحم ةحفص ٠٠١+ ىف ةلاسر

 , نيتملا للا ةميطع فحتلا ىف ةعويطم

 نيكلاسلا "هظعوم ( نم لوالا ءزجلا) ١ "؟
 وساع ةروكذملا ةةعيطملا ىف عوبطم ىميظعلا دبع ءاشلا ىلع دمحم ديلا

 .لوالاك ىيدباتك وهو ةهحفص 1مم ىفاعلو
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 داقثنالاو ةفراشملا باب 44

 نيءزج ىف تازجمملا "هفرحغل ٠

 ٠ ةدوكذملا "هعبطملا ىف فجنلا ىف عوبط» ىتي-للا ىلع دمحم د باتكا

 لكأالا بادآ ىفو اهعبتي امو ؟هفايضلا ( اذك ) لياضف ىف ذه ٠

 ٠ برعكاو لكالا بادآ ىف هموظنم : رخالا ىفو -

 تعبط ىميظعلا دسبع هاشاا ىلع دمع هيلا فيلأت هج
 هبساني امو برعلاو

 ه7 ىف ةلاسر

 . 1معم ةنس ففجت ا ىف نيثملا للا ةمءاطم ىف

 ٠ فجنلا رد وا ىرغلا 1

 تزرب م مسالا اذ ناددع امم روظةرابعلا "هيسراف :هيفم ةل ىرغلا

 ةهئسسلا دادعا اهم ردص دقو . ىئالحم دمي اها ايحامل « فجتاا ردو ماب

 . ىولع :ةميطع عيطت ىهو . ىلوالا
 ةمالسالا ةوعدلاوأ مالسالاو نيدللا 57 ٠

 اهكرسشلا ”هقط ىل_ع عبط . ىنجتلا اطغلا فشاك لآ نيس دمع هفاؤد

 5 هم اديص ىف ناقرعلا ”ةمدطم ىف ةهيناث ةميظ د.

 عقد لع ترب ىلا ىمتني لجر يق نم وهوءاوخل ىلع «اونع لدي بانك

 همالك رخآ ىف فاؤألا ىلا دقو دابلاو رضاحلا نيب فجتلا ىف روهشمءدامعلا

 ءانثلا لضافالاو باتكلا نم ىتتباال ه : زص « نابو ىركذ ه ناونع تح

 ةمخضلا ديرب وهو اذك ) "هميخضلا لاوقالا فيقصتو « هيف ءارطالاو,هيلع

 5 هفيسوتو ةطيرعا ف ."همْضفلا "هيفاضلاتالاقملاو( ةجوازملل كلذ لمفهلعاو

 ( عيجسلا كلذ لمف هلملو مهمالك ىف ًاددشم فصو دري مو .اذكه )

 رعلا

 ىف ءوعضيو . ادرج ًارظأ هيلا اورظني نأ . مسيبلا ىتبغرو مهم ىتيغب لب

 لطف ) ( اوركذيف ىا) نوركصذف . اير قيقدتلاو صيحتلا ةمكحم

 حدم نم (؟) هسبدب "هقيقحلاو عقاولا ىلع هقحتسي امو٠ هيلع امو هل ام ( م

 ىمعا ناك اممم ناسنالاف ( هواسمو ىا ) هيواسمو هئساحم ىنوفرعيو . مذ وا

 ىلع مهم كلذ دتعا ةلاحمال ىناو . هتائيس نع ( ؟ ) هسفنب ماو . هيويع نع

 خور نم باتكلا اذه بحاص هب زاتما امو هيلسل ”هباجاق .« .... ةلضف

 هرفس قام ضعب أنه ركذن دقانلا ءدقتلا ناو قيقحتلا ف هتامثو علا ىف مدقلا

 : لوقف "ىواسملاو ن-احملا نم
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 3 داقتنالاو ةفراشملا باب

 ىف هنار طسبا بادكلا :همدقم لاطأ هنا اماواق باتكمعللا ”ىواسم اما
 روصعلا لها نوفاك يصقلا اذه لهاو . ةعضو ىلا ىعاودلاو ةقيلأ“ بيس
 هنوبلطتبام ىلع اوعي نانويحيو مهناقوا ىلع نوسرحي اننامز ءانبا نافةطسوتملا
 اذ_هو . :ريثكلا روطسلا فيءاضت نيب ءدشن ىف مهناقوا اوعيضي نا نودب

 اذهلو . دما هيلا دوعلاو :«اتكلاب مهدهع لوا ىف برعلا باتك هلعفي ناكام

 ٠ نسحا ناكل مالكلا ىف زجوأ ول

 ىلا كلذ عدي امناو هسفنوا هئرابعوا هباتك حدعي نا فاؤملاب ردجال 8

 ىندص امو : 18 ص الث لاق دقق .. مكملاو ىارلا باماو نيمااطملاو ءآرقلا

 كلل ىف مادظتنالا نع ىنفام الو . ءاشنالا "كلم نم 'ىث كالتما نع كلذ

 ...: 88 نص هيدتك ًافصاو لاقو « . ءاش امع حاستالاو نايبلا ىلع ردت نم

 « هسقيلالا رقفلاو « :هّمرشرلا تارابعلاب ( ؟ ) ةوسكم « "هنقثم "هلي نيهاربب

 حوضولاو . :هقرلاو :هتاسرلا نيب ةهعماج . ديدشلا لبستو « ديعبلا برش ىقلا

 بجوبام بنجت ىدهجج ًايخوتمءمارملا نع حاصفالاو.مالكلا هحاصفوءةوقلاو

 نم فولأع . "هيءالكلا تالداجملاو« "هيقسلفلا تاحالطصالا نه ديقعتلا
 ةليمست كلذ لك . هسو_سحاأك ركفلا لوقءم ديمي لوقلا نم حضاووءهسونام

 ىف اموءىقاطو ىدهج :بسح . اهب ىاسعلاو ملا_لا عافتنال ًالطو . اهملاطمل
 ىنعاضب ( ةاج م ىا الك ) تاج يم

 اذه علاطم دوي نا قبو لءا ىلع ىناف ذ : رخالا نم ز ص ىف لاقو

 ةلوهسل .«واطم ةملاطم ىلا سفثلا طسيتلو .ةيق رظنلا ىلا ركفلا حاتربام باتكللا

 راتكلا اذه ف يءاضتإ ريثك لاوقالا هذهلثءو « ..هيراجم هسالسوةئارابع

 ةلماعم هدسافو مهام لماعيو ةهمئاللاب برغلا لها ىلع حني هنا ثم

 ١١سو الث. هلوقك . 'ىشو قا نم اذهنا .ظنالو زييع نودب ةدحاو

 ةوطاوارلدلا فراغز تلقا نيملسملاو نردلا فءض بيسامىتًاسولو د : 17و
 نييبرغلا حور نسل: انييأ املك سلف « ... مف تاخد ىتلا "هيبرغلا حورلا
 : اذهباو نيروهمملا ند ناك امهم دا هركذيالام نساحلا نم مهمات ؛ًامومذم

 تذف:4 صوف لاق: ق.سنال امسالو . قلطي الو هجاحلا دنع ديّشنا بتكلاب
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 داقالاو ةفراشملا باب 4ع

 "هفطام لكهنم تعزف السالا ملاعلا مسجو قرشا دسج ىف ”هيبرقلا حورلا

رجال....«.ىتاذ لالة:-اوءخذاب دحمو ىوذعم ف رشوءىح ور ساس او ”هفب رش
 م

 ىواطمىفب ىت ام لثمع ا !انينأيال هنافمالكلا اذهل ةديؤلا نيهاربااءاتبلاط اذاتنا

 ديربامىلا ةراشالاب ىنتكاولو اده . ”هفمادلا ةلدالا نإ

 ٠ 'ىراقلا ردسيىف رجطلا ”ىثني راركتلا ُ

و ىبلو ىعإا مكي ضارتعاب نايحالا ضع
 باوحت هنع بر

 ىا )مموكس بجوا نذلام : تلقولو و : اال هلوقك ةوق هلباشال

 نع (135) مهءاضغاو ( فورعملاب مهم نيسملاو مالسالا حلصم توكس

 ءام ىف ىف ) ك.سح تاق . كاذالو اذهالؤ . مهامند ع.يقرتب مهنيد قيزك

 هب ردجا ناكل ىمالا اذهىلا رطاخلا هبي ولون ب لهو

 ناظلامهف مهوتسام لع'وا.ضيرعتلا اذه مم ردجمال نع ضرعي هنال اميسالو

 مه ريغ ىف لب مويف قدصإإالا

 ندب نيصوص#ع ريغ ”«ةناعزل و ) ”هظاطز نييحيسملا نيب نا فاوملا ع 0

 فرسش ىلع نءطلا ف تفرانآو تاغ ( نايدالا عج ىف مه لب رخآ نود

 #5 ص مهباع درال شرعتي ننال ابجوم ىرئال ندكلاو (37؟ ص) مالسالا

 ليسم ىف ءاستفلا ةلزنع مهاذإ معلا تفتاي الو منع ضرعي سانلا نم عامرلاف

 نيملسملا اوصخممل مهمال امس الو ءاملا

 ىراصت اومسي نا قحلا نم ىرئالةياعو . مكح الو دق هل فرعيال ةقالطا
 ىراصتاا ىلع مهتتسلا وقيط' لب

 اوسيا ممكل الصاو شنم ىراصت مها مث ءممسقلا ىلع كلذ نوركشي معو

 ٠ ثبعلا نم مهلع درلاف . دلعو ةدقع 25

 ص هلوقك امطاو ريغ ىف نكل عضولا "هئيدح ًاظافلا لمعتسا اد

 نا دير دوجولا ىف هفءامو نوكلا ىف هميوز ىلا ريبكللا رمح ابرظناو : مع

 هعيوز ىلا هب رظنيا دختيال مظع امهم رهحاف «... نايدالا "هناك ىلع ىتأت

 ٠ فكتب الا "ةقساموا

 ء امماهحفص ولختالذا "يوغاو ةءوحو ةهيفرص طالغاب وص باتكملا ب

 ريغ ىعو تاعاسلا ى' ءانالا ىع تان لا: ىرت 7ص ىهو هلو ةحيس كوا ىفك
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 ففل

 فرصتو « . هبلا الا هرابغا را . ةهقورمم ريغو ”هفولأم
 دش دطوت طبضو.لاج ىءع لوح كلذكو.مينع لقت قرصتاوأ قرص مع

 . لمالا دلت: لاقو . ةددشملا ءاطلا ريسك انه ىنءللا ىضتقمو . اممضو ءالعلا

 : اهيفو . انه لعفلا اذ داريام رظنيلف . ماللا حتقو ءاثلا ماض اهطيضو

 ءاجامر خا ىلا .هنعىنغ ىف نو بيغ ىنملا اذهو . اهتدرتفا الا ردغ ءرالو

 بوكر ىلا ردطضيف تامجسلا ىخوتي ىلوالا تاحفصنا هذه ىف وهو . كانه

 اهتباف بتك ىف اهسالو ديبقتلا اذه لثم نع ىنغ ىف و . ءابقع دمحت الام

 ,ةدقمملاال ةق را ةداعلاو ماهعالا ال ٍراهفالا
 و :هيملع نم :هيميعالا ظافلالا نا ح

 نحال نم ضعب نع اهل هلا ورغ الو ءورلا دعب الا ايلا ىدتمال ًاعينش

 ميءاشلا وا ىروحلاو جئدالا ىف امك . ةجئرفالا ةغللا

 0 ىزيبمشلاو (©هد511© الروغلاو 0مم هاناناصع نانواناروالا

 ًافيحصت ”هفحصم تءاح "هب

 آئاسصع ىو عيطلا طلغ نء اهلعاو نآونبب مساب ناوي :همالملا ركذو (؛ص)

 ٠ باتكللا طسو ىف ز نم ىف اهالكو ةيثيا تءاج

 تسيل مويلا ىهو ريثلاب ءاعدلا 3 ًاظافلا فاوملا نمعتسيام ًاريثك

 دورغلا مهيأ ىداكنا اوئبل اف ... : ٠ ص ىف هلوقك رصعلا اذه بادآ نه

 ديبولقع لس اك هناسا ةلا هللا لس مهلئاق لاق ىت ىهجلا نافوط مم ىتطو

 .باتكلااذه ىف ريثك ريبعتلا اذهلثمو .. ( انحرتساو اهلا انلتق دق انا) هناطيش

 ةههج نم هانربتعا اذا انناف هتب رع باتكللا نه عزتتال رومالا هذه نا ىلع

 بهذم با_كاو نييرهدلاو نييداملا بهذك -هرهاول ةديدجلا بهاذمال ءدينفت

 هناف .اهوحو دا_حلالاو ليطعتلاو :ةشيوردلاو ءاَسرال و ءوشثلاو ءاقيلا عزاتت

 . مهل ةةقعاصلا ةلزنع كاف لدلجلا ردفسلا اذه نم لوالا لصفلا ةالثم علال“
 اهرب نيهاربب هعنص لج عئاص'ا تابلا نع ملكتي هارئ ةيطتاذه . لاثملا ه

 دوجوب نبق سفتلا دوجوب نيقياك ىرخالا قئفحلا نم كنهامع

 .ًادبا كردت ىتلا ةداملاو ”ىش ل لك لذ كردن ىت وأ ىه سفنااكو (10ص) . هلالا

 اهريغ ىلا (ها/لص) مممجوا :هبالصو ندحاللا ةءاذ ىف همالككو (ة1ص)
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 هرواج امو قارعلا ىف رهشلا مئاقو رات

 ريطلا رفسلا اذه بياعم ضب ايددع اماو . دعتال ىتلاو ةليلخلا

 1 ا
 مغلا ضيم 5١

 ىف ةدو-جوملا ماغلا ىف امس الو طابش رهش لئاوا ذذم منغا: ىف ءآد عقو

 سشتفم ىدنفا قوراف روكذملا لحما ىلا رفاسس دقو . نا_-ارخ ءاضق راوج

 نم لساح هلا صحفلا دعب ققحت دقو ضرملا اذه ىلع عاطبل "هالولا ةرطايس

 جدع هل سياو ةئاملاب نيريثع نم رثكا ضرملا اذهب تام دقو . راطمالا ةلق

 ءاضق ملغ ىف ءادلا اذه لثم عقو دقو . الكلاو بشعلا ةرثك ىوس رخآ

 (روهزلا نع) .(باروداب) ةددهب
 دنجلا ليغ ضرم ؟

 فائاف مرسصتملا رمشلا لثاوا ىف ةلايخلا دنملا ليش ىف ديدن ضرع عتو

 . اداوج م» اهم

 نم املا اسم نظي ناكو اهراوجب تناك ىتا بالكللا عيب لتف نفلا باحصا

 (امع) ىودعلا لقاوت

 سما دقو . ءادلا اهنع عطا ددحلا ةرطايب اهنحلا نا ه

 رعتلاو بوبحلا جارخا عقم د

 هئسلا هذه نم ىناثلا نوناك 1م خعراشب "هضر ىع دادقب "هب الب سلجب مدق

 ًاظفح دادغب نم هجارخلاع.ائامدادع نه رمتلا لءج ”هيلاص هبالولا ساحب ىلا

 بلط تبل ”هيلخادلا ةراظن ىلا ةهبغرلا هذهب ريخالا سلجنا عملاف ريقفلا ةايغ

 .ةدي دا تالاصاخلا ىلا بولا نم :هيالولا ىلا بلحم اع سكملا تءقرو لب نيسالحلا
 دادخإ ف ”ةقحر ٠

 ةةمساتلا ةعاسلا وح ىف راذآ ١ تيسلا راهن اهلزوب انريشق ضرالا تفجرأ

 دق اوناك ممال ام اورعشيجل نيريثك نا ىهاظلاو ناون م ةلزلزلا تمادوءام
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 فقرأ هرواج امو قارعلا ىف روشلا عئاقو عدا

 تناك ةزهلا نا ىلع اوفغا

 0 ةدخلاو] ررض ند هنا الا . اهتاقلق

 دادقب ىف "هيديدحلا "كسلا لافشأ روتف ٠

 ناكو . شهدم باد ىف لامجالا ءدب هل ا نولغتشملا ناك

 روش لئاوا د: رتغأ تذخا :همهلا نا الا طخلا دادتما ىلع افولا ةلعفلا ددع

 كسواةدهاعم "كرش !نوطوب رملاىتباو نوريثك قلطا راذآ لوا ناك امو طاش

 بيس ىف 4 فيجارا ضعبلا عاشا دقو ةديدج لاغشا كلذ دعب طعت ملو

 نع تفقوت 3 رفالا رايد فراص» نا ىمالا :هقيقحو "هقلتذع اهلكو روتفلا اذه

 توصعمسو تاقاقهفرغلا ناردج نا ام *

 تلاط اذاو . ءآدوسلا برحلا هذه ”هيشاغ ىلجنت امر ضرقلا نع وأ :هنامالا
 فرعتال قيرطىف ىرت نا نم فو لاذشالا نع فقوتن ”هكرمشلا ناف اهتده

 ! تقو برقا ىف ملسلا هللا داعا . ىغشي نيا ىلا

 نادايع ىف راجفنا 5 ٠

 نادا.ع ىف (ىرجحلا تيزلا) لورتدلاتامد وابدع عشا: :ر 0 تلاق

 . ةلمعلا نم الجر 0 كذءار نم تاف

 ٠ نودهلا قي ىمحم 7

 دصق اذهلو اساس رودبلا راشعب هلق 0 كب ىمجي ةلغ دربت ل

 اهنرئاد تراد نيلبقلا نيب هميظعت همدلم تءقودقو . ميياع همم نع موجهلا

 تمظمفاريثك ًائيش ىئنولاهموح ىف ىلتقلانم كرتدفوالوذخع عجرف ىمجي ىلع

 (حايصملانع صخلم) لوالا ء البلا نم 3 ءازلب ىلا ثدا اعرو تاو'دعلا

 ةدوصقم ريغ ةلتق ٠
 ىرفعإ,لا بتكملا ف "هيك ثلا لع ىديوسلا ا ىدنقا عفان ناكامنيب

 هديب وأ رياح ىدنقا ىريص نيسح ملءلا كاذه ناكو ”هحارتسالا :هف يش ىف اس
 .قئاقد عضب دم, هتدراف هتودنلا ىف معملا ت ١ ةةقلط هنم تراثذا هيل سدسم

 . ةدوصقم نكت مل هيرضلا نا هتافو لبق لوتقملا دكا دقو

 تاركسملا ءالغ "و

 (لطب)ةرورداقف . اشحافطاشأرا ءراعسا ت

 تناكىنإ او هينا شب موي

 راو الا دادغب ىف ”ىذ قس

 تمل اهباس عابنا تناك ىت'ا قرعلا
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 مدواج امو قارعلا ىف ربشلا عئاقو خان ذهل
 هتروراقعابتتناكف (وترييسلاوا)لوحكلا اما .ةرشعيمويلا عابن < ”هميشب عاب

 لافشاءديذنمالا تاركسملاراعسا عفترتمو . 84 ! عابت مويلاو شورق "هينامثب

 . اهبرش ىف نوطرغي حترفالا نم اهيف نيفظوتملا نال :هيديدحلا "كسلا

 اما."هينامعةريل نيئالثب ربشلا ىف اهنم عيس بناجالا نم راجستلا ضعب ناكو

 بف مويلا

 نوبرشينايدالا عيمح نموتاقبطلا عيمنم سانا دادغب ىف دجوب مويلاو ايا
 نيملسملا نه لب اهنوب رشي مهعيمج مهما ىلع لدياال اذه انمالك نا ىلع .تاركسملا

 .٠ دوهيلاو ىراصتلا نم كلذكو . :هتبلا امقوذوال نم
 ( ناخدلاوا نثتلا ) خبتلا ءالغ ٠

 تناك ( غبتلا نم برض ) رواشلا ”هيقوناف غستلا اضيا هرعس الغ امو

 فسأتالن حنو . هيئات عابتق مويلااماو . هحيحشورغ :هتسيقباسلا ىف عابن
 شيشطاكتارضملا عاونا هيرشؤهلكا نم مهام رئاسو تاركسملاو غبتلا ءالغىلع

 ىتلا ”همعطالا راس ءالغ دادتشا ”هيورنم ملأتن انناالا . اهريغو نويقالاو

 . هروب قفشي نم مل سيلو لماعلاو ريقفلا املا جاتحي

 تارفلا رخاوب «٠

 بورق ىلا هجولفلا نم باكرلا لقنتو تارفلا ىلع ريستىتلا رخاوبلا تاطع

 ًاقاس هيلع تناك اك ريسلا اهيف عيطتسنال ”هجردىلا تاصودقو . ةنكسم نم

 اهرج (هبود ) ةبينج اهنم ذختتل باشخالا نم ًايفاك ًارادقم "هيدلبلا تاسراف

 .نيرفاسمال ةمدخ راغصلا رخاويلا هذه ىدحا

 ىخركلا ىملعلا ىدانلا

 نوكيو( ىماعلا ركل ىداناا )مساب خركلاىف ردان داذارخاواىف ”ىتنا

 ةموقرملا فيسلاب رق ”هعقاولا رادلاىف:هعمح موب لكص خالابو ةليل ل هيف عامجالا
 ٠ تقولك نيرئازلل حوتفم ىدانلاو ه8 ددعلاب

 ناقليلا برحل نييرصبلا ”هناعا ١5

 ديسلاةفوطع "همم ةريآ فلا نيميرا روشلااذهىلا نييرصبلا "هناا تغلب

 ! افلا نيل غابت دازت اهنا لمالاو . بيقثلا كب بلاط

 ( نيعدتبلا ) ىلدنءن. تاناعا 4

 ةراجتلاءذهترتف رتفتلكسلإ لاغشا تذخا نا ذنمو ةريل ”هئاعاثب
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 3 مروا امو قارعلا ىف ربشلا عئاقو رام

 نعوهنع "هيام ةريا فااب ( ىلدن« ) نيب دنبلا ءاضق فارشا برن عربت
 هنع ”هيلامع ةريا فلاب روكذملا ءاضقلا ةارسنم ىبلج ديجلادبع عربتو . هيخا
 نءىلاهالا ىرتشاو .لضؤفالا ءامركلا ءالؤه لثم ركينا ىسف هيخا نعو

 كلذو ةريافالآ :هتس غاسيام عيب لومأملاو ةريل قالا :هميرا هردقام ميسالا
 , كب قينش اهماقع مق هم

 جالسالاب نييرصتلاهيلاطم ٠
 بااطديسلا رادف !منايعاو ةرصبلا فارشا عمتجا راذآ 4 سيلا راهن

 ىأر رق ءاودلاو ءآدلا صيخشتو حالصالا ىماىف ةركاذملا دعبو بيقنلا كن
 ىمظعلا ةرادصلاىلا نوي رمسعبلا عملاف "هحيتنلا ىلع ةهناتسالا عالطا ىلع عيا
 ةدلبلا ناسيعانم لجر "لاهنت ىلع ديزبام اهيلع عقو :هعاملا "هيلخادلا ةراظنو
 ىلا ةسضيرمع ةلزنع اهنه ةروص اوءدقو . اهرئاشع ءاسؤرو اهراجتو اهفارشاو
 . حالصالا نررظتنم ةهيالولا ماقم

 نامعيىف قاشنالا "هيعج

 راكفالا ريونت اهتباف مسالا اذه ةهيعمج نامي رايدزم طقسمىف تئشنا
 . نامع ”هئطلس ”هسابس ىفانياملك ”هينحتم نيملسملا قرتو

 تيوكلا ىف ”هيبرملا -هيعجلا ١
 ءايكذالا نايشاانم اماضعا بطلغاو تيوكلاىف مسالا اذم ”هيعمح تئشنا

 ىلع ريخلا لامعا "هيما هذه "هيافو حابصلا كرايم خيشاا نبأ رصان ريمالا مهسأوي

 لام غلبو

 دلاخ لا نم ناحرفو دمحا نيموشلا ةريضح عربتدقو "هير 7.٠ اهقودنص

 نامزلا نم "همه ىف ًاببح ًاراثنلا تريسثتنا دقو امعاونا فالتخا

 !نيداوجلا نيذهع مركاف ( نيكنرف وحن ”هيبرلاو) "هيبرفالا ةعبرا اهتميقرادب

 طقس ءءابلا 4

 عيب ىوعد ىف رظنال سك وك ريسلاو .ىدنهلا لوطسالا ريءا مودق رظنني

 . طقس ةموكحو ”هسرأ ااعر نيب ايف فالتخالا عقو ىتاا "هحلسالا
 نامع روغت نم ىبدف ةهضيهلا “8

 لارج كالهايف دست لحلا ”هموكحنا لمالاو ىب دوف هضي

 . ريهاشملا لضافالا نم رش ام تام دقو . اهنف

 ! ترها
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 ءرواح امو ق'رعلا ىف رشلا عئاقو دان 4

 نا:-روأ ماع مودق ٠.

 مالغةرسضحناتدرول ماح ةئالادهاشمةرايزل ةرامالا توك قيرط ىلع مدق

 هلابقتسال جرخ دقوهتب نم ًاسنن ؟؟و ماركلا هلاوكا نم ثالث ةممو ناغاضر

 الا روغالا ريدمو ةةيدلبلا
 . ”ةيمظاكلا ءاضت

 رتلكتا لصتق ء”١

 ةلود لصاق رييسكش ةرضح منع روتسدلا ركذ

 اهبلا هرفس حبصاو .حلقتإلف همزعنع هدصتنا تيوكلا "هموكح تل واط دمحم

 . اق كشيال ىتاا :هتيثملا رومالا نم

 فجنتلا ىف ةهميقو ٠555

 (رك ريولا دو.أم ) ىباجلا بف حرج فجتلا ىف هءيقو ثودح حابصملا تدلع

 تتودياع ةهموكتلا تدارااملو . قوسلا ىلاهانم لجر هحراج ناكو

 ًاببذكت بطلا اذه ةموكلا تيذكف .هميلتمدع ىلع اورصأو ىلاهالا نم عج

 . ىلاثلا اهددع ىف ةديرجلا هتجرداو . ًامسر

 تيوكلا ىف هيزاوترا رابآ :
 باط ىلع ايف :هيزاوثرا رابآ رف ىزيلكلا سدنهم تيوكلا لسو

 ( روتسالا نع ٠) جايصلا كرايم خبشلا اهريما

 ةرصبأا ىف نمالا ليح بارطشا ٠564
 لزت ملو دهعلا قباس ىف هلعطت تناكام ىلا دوعلاب ءايقشالا تاباصع نذخا

 ىفو ايف ثداوح ةدسع تعقو دقو تال_حللاو رودلا ىلع ىلاوتت .,تامجهلا

 .ةئيدملا هذه لثمىفو رصعلا اذه ىف اسال رلفاع لك ابل فنا بيصاللا ىبا

 قفتنلا ىف لءازلا ىلع ةلج ٠.
 ةوق لءاز لآ ىلع تهجو كانه هموكملا نا قفتنلا رابخا ىف ءاح

 نودسعسلا نم لسماز ىلا ةدئاعلا ىضارالا مهيصفل عفادملاو دنملا نم ةهيفاك
 . اهبامسا ىلا كالمالا تعجراو رارفلا ىلا مهتأجلاو متكوش ترسكف

 دادشب ىف ءازجلا همكمم 25

 ىلاوا مال ةهفلت ما رج نع ءازجلا "ةمكحم تدروىتااىواعدلا ددع غلب
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 لال ءرواجامو قارعلا ىف ريشلا عئاقو ردات

 تردسصا دقو . ةدام ع5 تهيئاالا هللا ىلا قبو ؟ه41 امكاسحم ترج
 . ساذش' موج مهلا نم تأربو ًاصحش ؟491 ىلع ابمكح :ةمكحملا

 داو يف "هعارزلا مدقتا 0

 « ايبا ًاميجو ًايتطوو ءايكذ ”الداع ةماح : لاجرتةلالث دال هللاضيق اذا

 لل لب دكا لايقاب اهريشيف « ىتطولا :هيثما قيفع

 ىفلا ءاوق تداعاو ًاديدج ًانايرسس هيف ترسواهمسج ىف ةايطا تبد

 عوقو وه لون ام ىلع لباد لداو . دهعلا ةلواطتملا ضارمالا امتذفشسا

 : رايدلا هذه ىف مالا اذه

 اهمايا تنااف ( 1ولوس راذا لمىف ) )سوم هيلاماهئسلا مايا تضنا دقل

 مهيف تققحت هيف لاجر ”هلالث قافتال داوسلا نارمع ىف ىهاظ مدقت نع ةهمرسصتلا

 كب هجو :هعارزلا ريدمو اشاب:ئكز دمت انيلاو : مهو ةروكذملا فاسوالا

 لاخدال قراطلا دهم لوالا ناف 217. 2706 ىرك رثسأا مامهلا ىزيلكنالاو

 ةعارزلل اهمفانم ناباو اف سائلا بغر ىناثااو :هبراخبلا ( نأاك.إا ) نوامملا

 هفن ىلع ذخاثلاثلاو .اهتارو نم عيربام ةرثكو لاملانم اهليبسيف قفتبام ةلقو

 :ىرت اك ”هجيتنلا تناكف املج ىلع سأ:لا لبقاف اطقم اهناهأ ضبق راظتناو اهبلج

 مجاجل تسلا ةدعيف ( نّهلا )زرالاو جاشلاو نيحطلا تانيعمنه بلج
 قسلاو ىرال :هيراخبلا نواملارئاس ددع غليو . :هينامع ةريل )س66 تهميش

 ملام. ىتسلا» ءاةربأ سم6 ىلع اهلك فش ل كرحلا عون نم

 ىلع نيستينامع نيت
 تريكاماك ايقس قس اذا لقالا
 ريالا لفيال دحاولا رانكهلا نأ انضر اذاف . ضرالايف تنك#و راجشالا

 | ةهئسلاىف ىتوي راتكه لكو . نيضرالانم 'ىثشو راتكه

 تادراولاو ءانالادادزإ مث .ًامظت

3 

 ةلودال اهريثع اناذخا اذاف . ةربا 45 4.٠.6 نع ةرابع ؟٠6٠.16 ةلغ نوكتت

 رالا ىقس تان م دادعا نان نالا كودو ,هئسااءذهيف ةرياك »0 اهبيصي

 : ”هيلاملا ؟موم هلس ةدعيف قارعلا رايد ىلا تدرو ىتاا ةعورزملا
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 ديدحلا رهشلا اذهىف تانيعلانم بلطام ددع اما

 لا "هب

 ةةيلاملا ةنسأ ل١ رشا نم

 فاو هتائيعمو ءدا ادفإ ىف دوهشلا

 ملا اهباج
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 3ع هرواج امو قارعلا ىف ربشلا عئاقو دات

 امعومجم غلبي ةهفلتخم ىوَس 15 اهنم لصو هينامع ةريل 5٠٠6١٠هميق "و وهف
 غلبمورببشلا اذهيىف تانيعملا هذهن م بلطام مليم تلباق اذاف . ناصح غ٠
 دق تالالا هذه بلج ىف هيغرلا نا ىرت ةيضاملا ةئسلا رهشاىف انه باطام

 نءنويلجي عرازملاو نيتاسيلاو كالمالا باكا عيمجنا ىمع نحتو . تدادزا
 . قاوللا هللاو تائيعملا هذه

 نارا ءايقشا ١4
 اورسسثتنا دقو دودحلا ىلع اورتكدق نييناربالا ءايقشالا نا روهزلل تدن

 اوحرجدقو . نيرفاسملاىلع موجهال صرفلا نوبقرتي نيّماخ ءاضق فارطاىف

 لمالاو.ىدنتا دو اوحرجو نيرخا اولتقو نيلجر راذا رهش رخاواوحتفف
 . ةموؤشملا عئاقولا هذه لثم رركت عنمل لئاسولا نوذخاإي ىمالا لها نا

 دادقب ىف ءالفلا 9

 ًاقفر راع-الا ليزنتب ”هيلحلا هموكحلا تردصا بوما ناكات شل امل
 ةسمخم "هقطلا عبدي راذآ ؟هىف نزاخلا باحصا ترذناف ءآ رقفلاب امسالو دابعلاب
 تناك اذاملعن الو.شورغ هيلا عورسالا كلذىف تغلب نأ دعإ هحيمص شور
 نعةدنعبلا رايدلا نم بوبحلا مودقرىلا ةلاخلا هذه ماودلا ىلع بقارت ةةموكتملا
 . امرا ىلع رومالا ليح ىتلت وا ديدلا داصحلا ىلاوا قارملا

 7 نامع رحبو سراف جيل ىف زيلكتالا
 اوملاو اهب قربو ديربناويد ءاشناو ىبدىف لصاق بصن زيلكتالا لواح

 ٠ ةعاسلا اوحلفا مهلعلوا مهعسيف. نوحلشي اوداكف ديعس خبشلا اهكاح ىلع
 لسو دقو.دجتل ”همياتلا ( ؟ ةويبات ) ةربزجف عالق مويلا نوني مهو

 جيلخلا رزج نمىهو ( بنط ) ةريزجيف اونيدقو . ىوصقلا :هياغلا مذوغ

 . ءاجرالا كلتىف اليل بكارملا ريس ليهستل ةرانم
 ةرغملا جارختسال همزاللا تاودالا ( ىموم ىبا ) ةريزجلا اورضحاو

 .دحت ىلا ًارفاو ًارادقم اهنم اولمحو

 رملا ماوعظافلا
 ةيجالآ

 اذاو( هس نازو ) ”كناهومسي بايثاا نم ًاعون نوكوحي دادغإ "اح
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 هدواج امو قارعلا ىف رمشلا عئاقو عيدان 575

 ةةملكلاوءدع نودي ز !ايلاقت دقو (ةجالا ) اهومس ةهاططقع ةهكنللا تناك

 . ةاطخم اهاتمم ةةيكرأ

 "يت رئالا
 اهتمومهماسلىف كرثلا !سهلخدا "هيلاطيا "هلك «”ةكنرف ىلع ه نولوقب مملغاو

 «نييبروالا جم ىلع وا "هج رفالا "هع رطلا ىلع اهانعمو دالبلا هذه لها اهذخا
 ىالآ

 .دنطا نم :هقرف اهانممو دعالو زم نم ميمو ةرويشم هيكرت هلك

 جيلا
 ةيلىفءبلاغلاهاهاتمم "هيكرت "هلك دودمملا ريغاازمبملاب ملا نولوقي موماغاو

 . بولثملا وهو ءىاطو هسكعو بامكالا

 *ةيدمآ

 نع مسمر اهب دار ةسيكرت ةظفل :هيدبا نارو :هيدما نولوس ضعبااو

 ٠ تادراولا نع ْذْخْوي سكمملا موسر

 قت
 . امرا ام وا ء طقف م اهاتمم ةهيك رت هلك دم نودي اتولوس ,ممرتكاو

 معاون

 .« نفغلا "ةكرشلا و اهانممو كرتلا املخدا ”هيوسنرف تهلك
 تاقووآ ىا تاكوفآ

 . انتغاو مهتناىف كرتلا اماخدا لصالا :هيورق . ءىواعدلا لكو» ىا

 ةويحو اويحو اونآو ةونآ

 ةلمهم ءاحم ةوي>وا اويح ىف دادغب ىف ةروهشلاو.لجرفسلا اهانمم تالك

 . تاهوا فلا املي ةحوتفم واو اهدعب هئكاس ءاي مل ةحوتفم

 بابلانم رامسبلا علشإ باهالا ب

 قارحالا ديدشاا وه دادشك ب اهالاو.ق'رعلاىف رخلا ديدشلا رهثلا وه بآ

 + بابلاف رامسبلا قري لوقي ضعبلاو علقبىا علسشيو نييقارعلا ماوعدنع
 ىا ديد_ث رهمشلا اذه رح نا نوديرب ماك . مهلا ىسااوق رامسلاو

 . همضوعيف وهو هقرحوا هلي نم رامشملا علَعب ها ىنتح ةدش

 نوب 1
 . نويفع نولوّ ضعبلاو دم نودب نويفالا وه
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 20.3. ةجبمنا
 8س سنن.

 4 معو طشامتوسم هدم 1!'(لذمم ةعوطع هع مهتمعأطمل ءدعصأ

405 
404 

435 

2437 

438 

4059 

444 

445 

457 

462 

4082 

464 

461 

472 
48 

 هد 116ه0مماهسأع.
 آم 8 6لمعاعنم ءص ءطمأ

 1م (0طفتطط 8[هطعستسنفل 88504 هه-3مدعتلر

 آم (:طعاطط 8؟هطمسسمل 18دنص هق-8هدعتمل.

 1م (طعلط 4طل -ءع-1خمطتشسم قعود علل.

 ارم (طفاعط 8هاعتسفم قم-قودعتلرل.

 12. 2هفزمتارت
 1.2 2ءهوعوسدسدع لعم 6دلعو لوم (0طتناعم لع !'[ عفو.

 نه 816همماخ منعم 06 6[2لز؟

 الذوويب همدل, ( 2ءالثع ماطمم هم معو ).

 1طعؤقطنم ةكودتاط 1”ةغءطمظأ اإل.

 1كلمعوغتمد 06 ]ع ؟ةدتصسع دمانفان سقم ع,
 ةقمامتسول 8ةوعع ةعط-(ةطفاأت اطر“

 1م مكمواأع لي دتعأ هني كسل هام.

 1طةطتنسم [ةنلس

 1[,هقمااهغأمس لع ممعطتمعم طخلعصمانودعم 3 2611.

 1م 260 ىعاعسم عم ءطعأ
 اونا

 8كواوم 1هدتعدوسمطتونعو مدع ,[.8.8.

6 

 تطأ: هوعوماتع.
 .(طعمصتونعم لم مرمأد م 8[ةمجمامستع ا لفصق معد

 عمت مص

 ؟؟ةهمهطسلمتمع لم لثداعماع لع آ؟دهيلدل.
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 وم وح وع وع

10, 

11 

1 

13 

14 

15. 

16. 



 الا 0تاههلال

 انقل 0 64 طتفامت وسع

 اناس
 عمسم له لتممعاتمس لم 1>خرمع (هصعم لع 6 ممم أ

 0: عمه>

 18 0مءاعم» ص مطعم 16 قسما م_!1ظ1هيتع در .

 ومع
 طارعمامس» - 0 تدصغ : 1كفلطتنس 100لز ارت

 فطمصمعسعمغ مم 1ةدهلجل هغ عمد ؟7لدرت عا 6+ ٠ تال

 16ه مديتع لع ادصونع ججوطع 94

 نادم وعجم 126

 طقع كل 2؟.صمتنت 13يلدناب كل مادفامعم امص

 .٠ 11مم“ 1150.

 8. ا ةصل, 1913

 مد برملا ”هغل ةلجم ةرادا ىف عابس 0-0

 كنرف
 1 برعلا هغا نم ىلوألا ةهنسلا

 51 غارب لفط عوسيل دبعتلا باتكا
 *# يوت رقلاب ( اسيش ىدستلا بييح فيلات ) دادغب ةهيواو عرات

 1 دادغب ععران ىف دازرملاب زوفلا



 نيلسرملا نييلم ركلا ءابالا دِسب

 : اهزايتما بحاص

 2 ا
 - 0 00 اهريدم

 فصنو ىديحي : اهتيالوو دادغب ىف اهكارتشا لدب
 تاكن رف ”هعسن : ناسالا "هيبرعلا رايدلا فو

 ب رف شع انما : ”هيبنجالا رؤدلا فو
 فصنو كنرفجراخلا فو غاص شورقو دادغب ىف ددعلا نمت

 اوذع رأيا نع لك ددعلا

 دادقب ىف س بادآلا ةعيطع تعبط
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 6 نيماضملا نيوانع 2ه-

 441 ضايرلا بحاس ىلخدلا ناماسل دج رايدىف ةديدج ةدلبوا ةيوطرالا.

 4 ىواهزلا قدع لم ةماعلا ةينْذاْلا لوح . ب

 198 ميهربا كيؤطصمل اهفاشتك ١ لبق "كريما نيبقرششلا لوخد راثآ . م

 4 ىملح ميهربال ةيراجتلا قارعلا ةلاح . 4

 6.4 قاتل نودعسلا اغا نودعس . هه

 0. جلا بحاصل نيمدقالا دنع ةروهشملا روقلا عاونا .

 هلل شعل قارعلا باتك ريهاشم . "7

 هاو نييناكملا دحال ءآ يماس ىف نييئاملالا تايرفح . هب

 نيل يجهجاولا بيلم مهرإال موجنلا ىف ةرظن .

 3 ىبارعالا نبال جابصلا همم ١

 ءاالغ ببس .لجارملا "هظفل ليوان دقن . ةحراطملاو ةيناكملا بإ .

 ةميلغ فسوبل 2 تاركا
 055-2 ؟هيمالسالا سلاجللا باتك ١  دافتنالاو ”هفراشملابا

 028 ىبدالا ماعتلا باتكح م هلال ( ةةئاتسالا لدم ) برعلا

 نيع ةلاسر 6 - هرج توكسلا نسساح ىف توقايلاو ردلا بانك 4

 ىلع مالسالا ىف ”ةفلقلا نيملكتملا بهاذم باتك دع “4 همه نازعملا

 ةللا بادا عدا 1؟- ه9 نتروه هبتكام

 ي املا شئارعلا ”هقل ىف "هيب ع ضصوصخ 7

 سما ىندم ب نيباتلا ١ ب ”هيوغل دئاوف لع
 كريو هدم هيفو هرواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو عيدان " 14

 لئاسلاف ثحأ فلخ ب متو ملم نايماحلا اهردصب "هيلاضق ةلك قوقحلا

 مكصاخغلا ثداوح نإ م ةصاخلاو ةماعلا مهي ام ريشنب ىنتو 'هينارمعلاو ةهيفوقحلا

 ةيراجمو ةيلدم اهنع ةعرفتملا تالءامملاو دوقعلاو نيناوفلا لوصاو سلاجلاو

 بلطلاو ىهقفلا رعثلا ىف باوباو ةيهقفلا ةيوجالاو ةلث_سالل باب اهياو.للا

 نينيادملا صاخ هجوب مهم ىتاا تادن_سلأ ماكحاو ىمايسلا داصتقالاو ىعرشلا

 فصتو نطولا قزالاير ىونسلا لدبلا:رجاهم ايف مونم ناك نمامس الو راجتلاو

 لباَشو ًامدقم لدبلا لسري نا طرمشب اهبلطإ نا لسرت ىو جراخلا ىف ةريل

 .٠ اهريدم عم ةرباخلاو ناْبلو توريب ىف مهمتاكم ىف اهولعنم

 تفس: ةس دم قوسو .نانل : نورتلا فلخ سجن ىاحلا
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 مآخذ هيي ©

 دمت دايدىف ةديدج ةدلب وأ "هيوطدالا
 1مع ممدحوعلام دتلاع قف هلزل : رخل

 ثحبلا لخدم ١
 نيذلاباتكلا نال .ساثلا بلغأ دنعةلوهجلادالبلانم دمت رايد تلاز ال

 نوبحم نيذلا وأ ثحبلا لها درفب ًائيش نورتكي اءلقو .نولبلق امنع نوبتكي
 ىمسلا همت برعلا "هغل ىرت اذهماو ؛:هيئاتلا راطقالا كلت ىف ام ىلع فوقولا
 . اهتقاط ىفام ىلع عدصلا بارو :هيلمالا ذه قيقحتىف ثيثحلا

 ذئاحف رايدلا كلت ىف ثدحتسيوا ثدحب ام اند اره ,نا دا دارا !ذا اماو
 . اهنم جرخحمال رايدلا كت طب ىذلا بيرغلا نالكهنع بنكي ًادحا ىرتال
 ةدافا رطسالا بتكن اذهار؛لهمك وا هدالب فرعت نا هممال ىطولاو
 : لوقت عوبرلا كلت ىف عظام ىلع فوقولا ب ناو ءارثال

 رسفحتلا ىلا مقادلا ا

 ضورعلا نم اهدنعامو املاح وامايخ د راد ىدحات عاب ربشا ةعضب د

 ىداو تطرهو ًاريضن ًاراضن املدب تذخاو هريغو تيوكل'قوسيف لاوءالاو
 ”هعارزلا : اهو ريغال نيرمإب ىنمت تعرشو ًاروصق هيأ تنبق ( هيوطرالا )
 مهتريدشع نع بإسغ لك اومنءو اهاوس راش ل رك اهدارفا لمعا دقو . ملعااو
 ”هعارزلا ريغب لفتشي نا مهنم دحاول نونذأي ال مهو م.زارهظ نيب نط نا
 نع اجراغ ”ىش لد“ وا مدالب ىف سيل رع ىلا اوجاتءا اذاو للا 0

 نولسري مهلا اماو هتقو ىف مهسغناب هتوطامي مهنا انف ةهعارزلاو ملا ىترئاد
 هيلا نوجاتحم ام مهل ةرواجللا ندملا نم مها بلجيا مهم دحاو
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 دجت رايد ىف :ةديدج ةدليوا يوطرالا 1

 ضايرلا ىتديرج ىف هرثأ ىلع تممصوهءوقو تقو ىف ربخلا اذه ىلا ع

 رضح ذا كلذ بقرلا انا ابو . ققحتلا لك ربْطلا ققحا امر تابر ىكل

 ١ عئاو هينيعب ءارو نمالا اذه دهاش نم اندنع ةديدجلا رومقلا كلت ىف رظ

 .نامزلا لبةّتس» ىف اهتيراتل ًاظفح ءآرقال اهنينا نا تيأرف هائلا هسا

 اهكاسمو اهءاقاو ةرضحتلا ةريشملا مسا : 6+

 0 تائرعلا هم اهسفنا ةهزيدملا طيطخ#و رغحتلا تذخا ىلا ةريشملا مسا

 ذنم ( ١ ) ةعرملا دميوق وا دعاوم امخيش بقلي ناكو ( هعومم ةرفصم )

 هذهو . 07 ) برح ةليق نم مسق تاعرملا ءالوهو . دالبلا ىدومع

 يناسثأا نطبلا نم ريكا وهو لوالا نطبلا : نريبك نيذطب ىلا مة

 زاجحلا هو :هياسالا مهرايد ىف نونكحإ « نولعالا بورما ه: هل كفو

 ميو ارجو :ةعارز لها مهف ٠ اهلوهسو اهئيدواو ةهنيدملا ءاحا ىف ايسال

 الو لوطي ءالؤه نع ثحبلاو . :هفلتخم نهمو فرحو ةةعابو ةراك لما

 ٠ رغصالا مسقال اهاندصرا ىنلا ةلاجملا هذه ىف ءؤفيتسا نكمي

 6 رذصالا نطيلا وهو ىناثلا نطلا اما

 مهعيرمو مضاتشمو ممفيسم ىف دم رايد ىلع نوضط نيذلا مهو « نوثدالا

 بورا » هدارفا عومجمل لا

 دوعس ريمالل نالا نوءبان ممم لقام الا ممءيمجو . بارعالا ةداع ىه اك

 برق ام ىف ممتكاسم بلغاو .مع وزغيرةاكزلا ذخاي ىذلا وهو . دغرلا نإ

 ٠ دراوملا ايم ةيذملاىعرملا ةيبطلا نيضرالا نم اهلوح امو هئراما ىمركن ع

 ةدودسعم مالا ىف كلذ نكحناو دوعساا نبا ريمالا "هعاطل عضم نم مهفو

 ةدود

 ١ ةمرع ريفصت ”هرعو دعاق وا دعا ريفصت دميوقو دعيوج( ٠

 : ىدنشقلفلا لاقو ٠ سورعلا جان بحاص اهركذ دقو زاجحلا لئابق نع(؟)

 كلام نب دل-ج نب هلع نإ برح وثب مهو هييئاطحقلا نم نالهك نم نطب برح ونب

 لاله ىب نم نطب نال-هكو نالهك نبا ديز نب ببرع نب بجعي نب ديز نب ددا نب
 لاق مث ةليبق ىف موبي ملو زاجحلا مهلزانم: لاقو ىنادجلا مهركذ ”هعصمص نب ىماع سي

 زادجحلا اهيبز مومو لاق هللا دسبع ويو ملاس وثبو حورم.م وشب : نوطب ”هئالث مهو

 + ءاهرمعوتيو
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 1 دم رايد ىف ةديدج ةدلبوا :هيوطرالا

 (حورسسملاوا حورمسمور :( ملاسوتم ) : امو نيذخف ىل'نطيلااذه مسقيو
 تاميرعلا ةريشع هنم ىذلا نطبلاو . نوريثك نيذذفلا نيذه نم لك دارفاو
 ( رييزدك ) تيخم نبا : ممم . نوديدع نطبلا اذه خوبشو .ملاس ونبي وه

 (حتفلاب ) ىرمصم ناو ( رسكللاب ) ىرشب" و( ءايلاد شم رغصم ) نايضع ناو
 ناو ( رغصم ) رعيمص ناو ( ريفصتلاب )اص ناو ( دادتك )دام نباو

 خبش لك نوكيذ نوريثك بارع! خورشلا ءالؤه نه لككلو . مهريغو دمع

 .اهرابخاو اهتالاح حرشو اهئامساركذ لوطي ةلياق رئاشعوا ةريغص ةهيعش سأر

 دعيوج وه انلفام ىلع اهخييش ىنلا ةريغصلابعشلاهذه نمةريشع اذا تاعرملاف
 ًانكسم اها نراتخا دقو . ركذلا فلاسلا تيخم نإ خيشلل عباتلا دعيوق وا

 . ثحباا ىحر اهيلع رودت ىتاا ( «وطرالا )
 هيوطرالا : 4 1

 ةةقرو هلاوه ةةحصو للم بوما ًايلاق بارعالا هاي داو هذه "«وطرالا
 مايا ( ١ )هيفمهلبا نيبزمملا حراسمو هعونتو هرجش سو ءاعرم ةرثكو هدا

 ًادءاسم تينا نو كي ثيح بزاعلا الكلا ىف ًاسامحاو ًاعاراو ًاثالثا ظيقلا
 نا مهئلباو م-مليخ ىف بارعالا ةداع نم نال . شطعلا لامعا ىلع لبالل
 تاولفلا ىف ءايملا لق ًاريثك ب رشتنا ًادبا نوبحت الو امظلا ىلع ربصلا اهوملعي
 1 , اين اوراساوأ

 نم ءاملا ”هيبرق ًارابآ اورفحو ةهعساو لزانم ةريشعلا ذه ءانما ىب دقو

 . اهنالثاو نررتلا نيب اهقمع حوارتي ذ' هنري نغ ىتاسملا

 لاسقيف اهمسا اهنمو ىطرالا رجت وه ىداول اذه ىف تردي ام رثكاو

 نساالا ىلع رهشالاو . ملا نودبو واولا لبق فاي :يواطرالاو :يوطرالا

 فب موطالتخا ةلقا نيب دجنلا"هفاىهمويلا هيب رع ”هفل حصتنا(

 لا قف نبآلا قي ٠ برعا اهنمو ةهحيصقلا ظافلالا ميج اوظفح
 01 ل وهو) ١ العلاف قد دقو ٠ احريذو يعرملا يف اهيءار ايهم

 عج مسخ * هعبرا وا" هثالثوا نيمو. يدا زالفبالا نوكيالو ًاطوبلو طق عرب

 دقو مهءاوقا

 ءاقفلا نيراوديف 3و دع حيصق كلذ لكو ٠ اهباحصايملا اهب
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 دج رايد ىف ةديدج ةدلب وا ”هيوطرالا 444

 (1 . لوالا حصفالاو . ىناثلا
 ايفر ني

 "هنورلاو ثمرل : كلذ نمراذصو رابك نه لامرل تبانم عيجاوض راف تبغ

 ءذهو .اهريغو ىازحلاو دارعلاو جارعلاو نايلصااو يصنلاو :هطاقعاو "هليرلاو

 مده زيعو م*ريغ_صو مهربك ناسا ىنع :هيراج مهدتع ةهقورعم الك ظافلالا

 .تسيغ انا نمل ناو .ىد'ويلا ك اكل عييج ايمان نع اهدحاو ةتينالا
 اهرويطو اهتاناويح

 اهيف دهوش دقو . اهم ليلقلا الا ةهسرتفملا عابسلان م اهضراىف ىرئال

 باغاو ىحيضولو سشحولا رامحو لعولاو ىظناو قئرألاو بنرالاو بئذلا

 ىرت ىتاا رويطلا عاونا نمو ل. هضرض طاحاام وا لبجلا راوجىف كلذ

 ةاطقلاو (ةنامر نازو ) ةرافصلاوةلخدلاو روضاخلاو ىرمقلاو ىرابحلا : كانه

 . هركذ لوطيامم اهريغو قونرغلاو

 كانه ةهيدابلا لها فصو ىلع 'ءوطرألا دودح ٠57

 (م)اممجلاو.ةعاسابع اهنع دعو (5)ىفازلا لامشلا ”ههج نم مويلا اهدحم

 (4)قيوط ليج البق ىنو.هعاس 18 ةهفاسم ىلع ىدجلا ههج نم اهنع نوكت

 اهب سغ ”ههج نم اماو.تاعاس عبرا كلذ نبي :هفاسملاو . ءانهدلا اهيقرسش ىفو

 ة (5) « لزحي دوقت» اهل لاش لمز دوش وهو (ه) ىحيوضلا اهدحيف

 قرقحتلا ىلع فرعإ ضرع دوفلا هذببل سياو « لزحي :هيواطرا ىلا

 تدذيو ٠ هنم رفصا هنكلا اضفلاب هيبش وهو لمرلا ىف تبني رجش ىطرالا ( ) ١

 نانشالاو ثءرلان ءىلعا نوكي ىتحلوطي دحاو لصانم ًابصع
 رونكمرولو ٠ ةدق» هناصغاو ٠ لئثالاوا ءافرطلا بده ( هتروىا ) هبدهو

 لبالااسط انآ ةسمع باتعلاك هرمثو هييطهتحمكارو دحاوامييفنوألاو هنمرفصا هناريغفالحلا

 راجشالا نم هانركذام مايجب و ميدالا هبإ نوغبدي مهو ةرملا ةديدش رمح هقورعو ”هضغ

 ٠ ًائيش ولم اوفحصينا نودب ةروكذملا ءامسالاب مهدتع فورعم

 + ىايلا ديدشتو ءاقلا رسكو ماللا نوكسو "همجعلا هلزلا مهب ( ؟ )

 ةيسنلاءاي رخالافوريبز نازو [ ه] ريبز نازو 6( 4 ) هسردم نازو( ؟ )
 مهب ظفلتلا هتع لوالا نونكسي مولاالا مظعم نازو لزم[ ]

 .نانالا هماق ردق

00091 



 146 دج رايد ىف :ديدج ةدلبوا "هيوطرالا

 ٠ طوطخ لكش ىلع دوت ”هعيس ىهو « قورعملا (1)دقتسو ةلصتمو
 .ثالثااو نيئعاسلا نيبام اهنم دحاولك :هفاسمو تاعاس عبرا رخآو دحاو لك

 نيب هما

 ثدح اهطواىا ءائهدلا فخ ىلا نابي نايداو وا نابدش وهف «لزجميد اما
 اهاوحو نامزل مدق نع ترفح دقو كنانه كربوا (؟) رابخ ىلا اهؤم عزو

 الالتخا اهتَخاق مع نع ”ةكرب لك قمع فااثعو .اهتماق' دهع ديمي ىلع لدن "هبا
 رتم انام اهتعس ريسكتتو لقا وا راتما :هلالث اهم ةدحاولا ىف وهف درطم ريغ
 . ضرملاو لوطلا ىف

 مغ نازو ) :همرعلا ايش بولا ةهجىفو

 .انهدلا ىف

 اهءامزامقدي نايمش اههو ( *

 ىعو(س)إ«ةلم -أ

 .رطملا رادجمتا ناوا ًاعورز ينازل لها اهيأ عدزبو ةديث

 ةراؤن كت نع ىيوض'ا تاءعجو ترس اذا

 ةهيدوا ابك ضب
 نم هسعاس 14 ىف نع دم فارطالا ضيع لبط ( قيوط ) اماو

 ىهتيوهو.اشوطت ام فوطيو اًهوطت ةماعلا قوطي نال مسالا اذه ىمسو.هيلامش

 ةليقلا ةهج نم ليحل اذهلو . ( 4 ) رساودلا ىد'و ىلا بو لا ةهج نم
 هلأ قرششلا "ههج نم اماو . ءاريشللا ىف هلا رظاثا ىنازإ مظع ( ه ) كج

 . ًادج مسج بدودحت رهظ
 ىو (ىفازا ) لاسمشا١ا "هج نم هنم برقي لها نطوم برقاو

 + نع ةرابع سرقت ةةقد ١٠6 هئاسع ىرخالا نع ةدح اولا دءد
 دعب مث . مادقالا ىلع اريد

 ٠ دوفللا درفم لوالا يسكب [ ] ١
 رجش تبذل عاقىهو ءآربخ عج ةهفللا ىف ىرابخلا [ ؟ |

 ربخلا ىنيي انه ءآربخلا نكل
 باب 21١

 .5114و١1511 برمأا اهل عج

 وفا نزولااذه نم ”هماكب

 ددلغأل

 دم لواف

 تلاع هحتصع

 وكرخيو لوالا نون
 ريو كانه رسودلا تين ةرثكا كلذ ىمس هلمل 1

 21 هين ونمي ق'رعلا لهاو ()(ينارع هب ذإ

 لاله 61

 كلدك وهو ديبنع هتحا نم
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 دحم رايد ىف ةديدج ةدابوا ”بوطرالا 506

 ةريثك ىرق ىد[1] ( ريدس )
 هايم هر[س] (ةرباا ) مل اتت دمتال ىرق نع ةرايع وهو ( ؟) ( مثول )

 هنطإ ىفو . قرشا هج نم ءرهبظ ىف نوكت

 ىهنني نابمش وا نايداو لزني كانه نمو . ةرواجت» ةريثك ركاسدو عررا هو

 ههجنماماو بولا "ههج رم [8] ( رثبلا) «[4] ( تاريوثأا هن) ىلا اهدا
 دلا ىف عيضبأ قرش ١

 رمي هلق [ ةقيتح ىداو ] وه قيوط لبج نم لمت ىتلا "«دوالا ريكاو

 ضمب الا اهل قبب ملف تسردلا دق ًادج ”هعدق ىو [5] [ ةليبجلا ] ةدلبب

 ماج [7)[ رمعس نإ ةفوعزب مث . اهدهع قباس ىلع :دهاشلا لالطالا

 [بلعلاب ] مث . ريثك لي وهو [م] [ قالا ].دوعسلا ةلود روهظ ليقدم

 اةمماع [ 3١ ] [ ةيعردلاب ] مث . ضراملا لهال ريثك لأ ًاضيا وهو (4)

 تداع م ىرممهملا اشاب ميهربا اهرمد دقو . ىلوالا مهتضم نابا ىف دوعس لآ

 ةدلب ىعو )1١١( (:هكرعي) مْ .اميهزو اهوهزو انراضحو اهشور ىلا نالا

 اهتاوخا رئاسك شو (19) (ةحوف:») ىلا ىناي قه نمو. ليم ايفو ةيماع

 ضايرلا نو (1)( ضايرلا )ىلع مد ”ةحوفت» نمو . راطقالا كلت ندم نم

 ىف هلم قرفتيو (16) (ءابمسلا) ىف عيضي كانه نع مث (05) (جرخلا» راقي

 ., اهرمق وا ءاتهدلا فقل
 ءانهلا ١

 لامر امنا لوقا ”ئزتم اذهلو

 [ ؟ ]نوك-
 ريفصتلاب [ 5 000 ه ] ةريوثث اهدرفم هعوجم ةرفصم[ 4 ]

 ةلميم ءايق حتفق نوكسف حتمب [ ه ] مظمم ناذو رم ةليوع []

 ةددشم ءايو نيملا ريكو هآرلا نوكسو لادلا حتضإ ٠١ ] لمس نازو [ 1

 . ءاه رخآآلا ىفو "ةحوتفم

 ٠ رخالاىف ءاهمث فاقلا حتفو ءارلا نوكسو ةلمملا نيعلا سكب )١١(

 رخالاىف ءاهو ءاملا حتفو واولا نوكسو ءافاامضو نونلا نوكسو ميلا حتفب )١١(

 هنيدم ىعو ةضورعج ضايرلا (١؟)

 ٠ مج رخآآلاىفو ءارلا نوكسو ”همجءملا» ءاحلا حتفي ١

 ٠ ةلمرملا نيسلاب كلتنا الا بلح ءامسا نه ىه ىنلا ءارمشلا ن

 000 ١برمااةهفأ ١) دج رايد ”همصاع ةريبسا

 00081ع 1



 44ا/

 نمناك نه الا الخ دي نم اهيف عيضي فاتكالا كس ام» فانكالا ةضإ رع ”هيلاع

 دعإ ةرملا اهيلا اوددرتو اههايم ىرادمب نيفراعلاو رايدلا كلت نب ةربخلا لها

 . !مااوح امو اهبئام اوثيمع ىتح ةرملا

 ةدعوف كلوت اف مددع ىع الام ”هئسلايف ةازذلا نم اف كله دقلو

 اههايم ىراجيىفموسهوتاوا اهبلاممفالتخا ةلقل كذونيئسلا نم تءموا تاوئس

 اذا الا مهلا اهماحتقا ىلع دحا رسسجمال هاف ظيقلا ىف اما .  اهيا :ردحتملا
 : اولاق دحا ىلع ءاعدلا دن لها دارا اذا اًذ_ماو . ريا هلسياد ةمم ناك

 . (م)ءصاعما عوجيموا (9) « ءانعدلا امظب تيلبا» وا ٠)١(

 اذاو. بونلا ىلا رددحتتو لامثلا نم متت ةليطتسم لمر لابح ءانهدلاو

 نوكياهفارتاو ءانهدلا قرتفت نا ىلا اهلامر ىف نهم نازئال ًاقرششم ايف ترس

 ةهباص ابضراو . بولا ىلا لا
 ماوكألا كلت نيبو

 اوذب دق ماوقا انطق ناكنكامالا كلتنا ىلا ريشت اهناك هعومت ةراخ ماكآلاو

 نم دنع راآو ءايغ (4) هيسيتلا

 5 امم لامز لولتو ةراع اهقو ةهيواسأم

 نءاممدهو اهيلاع ايلفاس لم ميلعنامزلا رادمت ًاروصق اهيف اوديشو رود مهل
 اهنع اولممتا ناىلا ءاجرالا كلت ىف نوءبرب اوناك لاله ى نا لابو . اهرخا

 مهراعشا تلازالو .مناغ نإ بانذو ىتانزل و ديز وبا مهم ناكو .برغملا رايد ىلا
 اهيف مما ىرج امو مهبورح كلدكو .اذه انموب ىلا دحت لها رودس ىف :ةظوفحم

 هركذل لح ال امم امامزاو امءاياو امكما ركذو عئاقولا نم
 امم اهريغ 5 "”ىش(6)8رقنااو رثدلا) ادعأم هاب تلا ىفو

 اب ًادبا باصي ءانهدلا كلاسو شطملا ةدش امظلا )١(
 و. اييرطتوا اهو نوكب تح

 ميلا ىه سعاعما »2

 ذم اهظفا (()
 هب امالع (0)
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 دج رايد ىف ةديدج ةدلبوا "هيوطرالا هم

 ةهيميتلا فرط ىفو .(406هئيبلاو (م2(ىحيلط)و (؟) (مسا بيطا)و )١(

 ىونجيف ءارغخ نوكتو (+) (نيا) و (0) (ءارضخ) لامشلا همج نم

 :با١ ةهميدق جالا قي رط ىلعةريك "كرب ىو (7) (ىدرجالا) "كرب

 "هيج نم ىعو (4) حايسالا ىرق اهنم

 ههج ىلا ءانهدلا لزعت مث . ريزغ ءام هيف داو وهو (6) ( بارج ) وحن ىلا

 مث . امفلخ ءاسسحالا لموم نا ىلإ دتمت لازنال هو . اقرشو ًابوئج نامصلا

 هييرقو»

 ًابونجموب رادقم ءانهدلا مقلم لإ

 ؟هظيرط'هيَط ىلع رفاسملالدب نم كاذه دجوبالو رحبلا حاتشاكهجو ماما حتفتن

 امناهوف ةيغاف رفحو . ءامسلا هيج نم ”هقهاشلا لولتلاب ةميبش نوكنت اهنال

 ٠ رثاممل دجوي ملو تاولفلا كلت ىف اوعاض حاوسإا نم مو ضرالا ىف هيهاذ

 ىف ابرق ةريلا ىلا دتكو قيوط ىلبق ىلا هجتب دقف ىناثلا قارتفالا اما

 ةرشىف ضراملاو ان سغ ىف مشولا نوكيي ىت> . مشولا ىونج

 نوكييداكي ىت> هدادتشا دمإ نم فءضإ مث لبا بوتجلا ههج نم قورعلا

 ٠ اليلق الا ضرالل ًايواسم
 ركذىلا لوقلا انرج دقو ةديدجلا ”هيواطرالا ةدلب نع هركذ اندراام اذه

 اهق رمل ىوذ نع ءابنالاض»ب انهتمقو . لهجاعاضي رعتو ةدئافال اميمعت مدقتام

 ماءرلع لك قوأ وهو . انسفنب ءانف ع امن هيلغا وهو رخاآآلا ضعبلاو

 ليخدلا ناماس

 ضايرلا ةديرج بحاص

٠ 
 ,آه رخالافو ءابلا حتفو ميجلا نوكسب "هيج اهل مهلا الا ةدع نازو

)١( 
 )( ماللا حتفو ءاطلا نوكسب (؟)نيترسكي مساو نوكسف حتفي بيط نوظفليو

 ةريخالا ءايلا ديدشتو ءاحلا كو ءايلا نوكسو ٠ ) )4نيءلا رسكو ءابلا نوكسب

 رخآلا ىف ءاهو ءاثلا حتفو ءايلا نوكسو ٠
 ف ٠ رفخا ثنوك (0)

 ةدايزب درجالاك (؟) ٠ رخ الايف ءاهو نونلاحتف و ءايلانوكسو ماللا سكي (1)

 ءايلاو ةلمبملانيسلاو زمبلاب كلتنا الا حابشالا نازو ( ه ) ٠ رخالا ىف هبسنلا هب

 م: باغ نازو ( و ) ٠ ةلمرم ءاح اهدعب انتملا
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 444 ةهماعلا ”هيبذابلا لوح

 ةماعلا ةيبذاجلا لوح
 قلت ةانزنأ لع !' قم وعتمم نصت عععأاع

 ديم أ

 امج تعفد اذا تناو ٠ ةلقتنم تناك اذا لمفت امل ةوقلاو ةوق ةكرحلا
 لقتنتو ٠ ةييرقلا هئازجاب لوا لصنت مسجلا كرحت يتلا ةوقلا ناف هتكر م
 بجاول'ناكو ٠ مسجلا عيمج مسقن نا ىلا اذكهو ءازجالا نم اهلي ام ىلا اهنم
 اذكهو نكست نا ءازجالا نم اهيلي ام مدصت نا دعب ىلوالا ءازجالا ىلع
 ةثلأثاا ءازجالاب اهمادطصا دعب نكست نا ةيناثلا ءازجالا ىلع بجاولا ناك

 لاقثنا نكلو ٠ وه نركسو هكرح هلثم باصا اذا كر ملا رجحلا نا اك
 ام كرحتو كرحتأ ىلوالا ءازجالا ناف كلذك سيل مسجلا ءازجا يف ةكرحلا
 ؟ اذاماذ ةكر تم ىقبتو اهلي

 ال تناك ل راو ةوقلا ناف ةوقلا ء اقبب لاعي ال ةكرحلا رارمتسا نا

 رخل كش ىلا لوحت ذة يحو لمعلا كلذيف فرصنت يوف المع تلمع اذا ىنفت

 اذه وه امف فورعم ريغ ًاًببس اهئاقبو ةكرحلل نا دقتعن نا ىلا انودحي اذهو
 ؟ببسلا

 ةكرملا نا لب ةبئابربكلا ةجينن يه ةكرح لكن مابالا هذه يف عاش دقو
 هذهوأدج لاقتنالا ةعيرس(تاب ريك )تانورتكلا ةيئابر كلاوةيئابركلا يه
 اذه ديت اذاف ٠ لاعف ناكف هئئزاومتلتخا دق ريثا“تاب ريرك ”تانورتكلا

 امج تمفداذا كننفارلميفاهفارصنا نيح يف اهرارهساو ةكرملا لبلعت لمس
 نا ىلا اهيلي ام ىلا ةبيرقل اهئازجا نم لقتنت “تاب ريك "تانورتكل 'هتيطعادقف
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 ةهماعلا هيب ذاحلا لوح 3

 ربثالاتعفد ءازجالا نم فص نم تجرخ الك يهوةلباقلاةيللا نم جرخت

 ةنزاوملل ابلط اهمطلف ءازجالا هذه ءارو ريثالا يوقف ابماما نم ءازجالا نيب

 اذكهو تفرص امردقب«تابريكلا» تانورتكلالا نماهيطمياهاياايتمطلب وهو

 ٠ ىرخا ةكرح اهضراعت نا ىلا هتكرح رمسلو هلك مسجلا كرحتب ناىملا
 ريثالا عفدتهجيتنا ه "ةماعلا ”هيبذاجلا ١

 اذافريثالا ىلا جاتحت ماسجالا يف ةكرح لكنا قباسلا ديبمللا نم من

 الف هئارو نم هل اعفادو هماما نم ًاعوفدم ريثالا ناك اكرحتم مسج ناك

 ىلاهكرحيو الا مسج ىلا يرجي ثا الو هيلا ريغالا يرجيوالا كرتي مج

 ٠ اهيلا يرجي يتلا ةهجلا
 ةكرحلاةئاداناو"تابريك"تانورتكلا عيماجتة دمار هاوج نامويلادب أت ذاو

 اهيلايىرجيف هننزاوم لتفتف امكيرحت يف فرصني.رثالا نم ًاريثك نا مرج الف
 اهرهاوج تاكرح تناك ةريثك ةداملا تناك اكو ةنزاوملل الط طيحملا نم
 يذلارثالا ناف كلذ ىلعو ٠ ريدك ايلا ريذالا نايرج ناك راذقملا ةريتك

 ضراالا ىلا يرجي يذلاو ضرالا ىلإ تيسر دي ام رثكا سمشلا ىلا يرجي
 م رمقلا ىلا ام رثا

 مسج هقيرط يف فداصو ًالثم ضرالاكمرج ىلا ىرج اذا ربثالاو

 نا نم ديرمتا يف انمدق ام كلذو ٠ ضرالا ىلا هكرحيو سلا فرجي وهف

 فرطلا نمجرخت هذهو“تاب ريك تانورتكل'هعمطلل هيطعيؤ همطملا ريثالا

 دادزتفلوالاهمفد قوفهعفديف هئارونم رثالا ىوقيو ريثالا عفدتف لاقل

 ٠ طوقسلا سومان قفو هلكرح
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 كك 5 ةماعلا ةةييؤالا لوح

 «هتابريبك» هئانورتكلا نافةنورملامات نكن اف ضرالا مسجلاءداص اذا م

 نكي مل ناو ءاضفلا ىلا هعجرتو مسجلل لعفلا ضرالا درتف ضرالا عفدت
 ةروص يف امم ضرالا ءازجاو مسجلا ءازجا تاذ ورتكلالاهذ» تكرح كاذك

 ةكرح يبس ضرالاىلا ريثالا نايرجماودأ كلذو لّث مسجلل يقبو ةرارحلا

 ٠ ريثالل ةدراطلا اهئازجا

 ركرلا ىلا طيحلا نم يرجي يذلا رزالا نا الئاق ضرتعم ضرتءي دقو

 كلذ جراخلا اذه مواقي نا بجي الفا طرحلا ىلا هنع دتري لب هيف ثكي ال

 ماسجالا طوقس عنتما هنايرج عطقنا اذاو هنايرجل هجو ىقبي الف لخادلا

 ؟القث لطبو

 الشم ضرال6 مارجالا نم مرج ىلا يرجي يذلا رثالا نا بيجاف
 اهئازجال ةيصلقت ةك رح ىلا لوحت هتدام لن اذاف هتوق ىلع وهو هيلا يرجي

 دان لمت يه ةرارحولا الوم ,ذئنيح دتريف رك رملا ىلا لصي تلا ىلا
 ىلع وفي لف هرثكا لكش لدبت دقو جرخ طيحلا نم جرخ اذا ىتح صلقتلا
 . هنم مرجلا يف لخادلا ةمواقم

 نمفعضا وهو ايقفا جرخي طبملا ىلا ركرملا نم جراخلا ريثالا نا ىلع

 ابهاف ةيروحلا مارجالاةك رح هيلع لدي اي ارادقمايواست ناو ايدومع لخادلا

 جراخلا ريثالا رثا يه اهنم ىلوالاو ةيدومح ىرخاو ةيقفاةكرح نم ةبكى

 ٠ لخادلا ريثالا رثا ةيناثلاو

 ثكم ركرلا غلب اذا ضرالا قاما يف صئاغلا ريثالا نم أ فك نا م

 القثرهاوجلا ديزياذهو اهتانتوراكل' ددعةدابزبهرصانع لقثا بدسم هتدام يف
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 ةماعلا ةيمذاجلا كوخ 4

 ٠ ضرالا يف لخادلاردقب رزثالا نم جراخلا نوكي الف اكرحيو اًماسقناو
 اذهو ٠ اهرهاظ يف اهنم لقثا ضرالا نطاب يف ةداملا نا نم تبث ام هديدويو

 اهفالئخاو رصانعلا دلوت ببس وهو ةعيبطلا رارسا نم رخآ ارس انل فشكي

 نم يثث ضرالا ىلع دهاشت يتلا ةلبقثلا رصانعلا اماو ضرالا نطاب يف
 رهاظ ود يقيقحلا اههطوم سبلف ضرالا تاقاقناو نيكاربلا تافوذقم

 ٠ ضرع هيف اهدوجو لب ضرالا

 ببشلاو ينوكلا رابغلا نم اهياا فاضي اه ومنلا يف ةذخآ ضرالاو

 نيرثايقالت ببسبةديدجلا رهاوجلا نم اهنطاب يف دلوني او كزاينلاو مجرلاو

 ٠ رخآآلا لوح دحاولا ةكرحو نايرجلا يفااخم

 رخآ هجو ىلع ةيبذاجلاليلعت : "+
 هفداصي ام لك أهيلا هقيرط يف فرجيف ةداملا ىلا يرحي ريثالا نا انمدق

 عمتجتف ةدرفلا رهاوجلأ ةيعوا مفدي ةداملا يف هنايرج يف ريثالا نا عجراو .ابنم

 فرطلايف قرتو « ركَرملا فرط وه » لباقملا فرطل ايف ةيعوالا هذه ةدام

 ةعرسب ةكر تملا تانورتكلالا نم مسق جرخمي مل ةيحو ريثالا همدصي يذلا

 ةيعوالا لخاد يف يقابلا مسقلامدصيو طيحلا ةهجوملا ةدرفلا رهاوجلا نيف

 ٠ اهيا رهاوجللا كرحتف ايلا ريثالا يرجي يتلا ةهجلا يف !ناردج
 اهنم لكر هاوج نم ةفلاؤم ةدامل نا نم اريخا ديأتام ىلع ينبم كلذو

 كرحتتتانورتكتلالانم فولا نموءاعولاكيه ريثالا نم ةرشق نم فلكم

 كتوقب عفدت كاف مسج تمفد اذا كناو٠ ءاعولا نر ةقئاف ةعربسب

 كفرط هِي قرتف هرهاوج ةيعوا ةدام « مسجلا هيطعت يذلا رإلا يه »
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 1 ةنايلل ياللا لوح

 كنيج ىلا اهتاتورتكسلا نر مسق جرفيف كنع ةديعبلا ةهجلا يف نخشتو

 دعتييف ةلباقما ةسجلا ىلا ةيلخادلا ةيعوالا ناردج اهيف قابلا مسقلا عفدبو
 ٠ كنع مسجلا

 تانؤرتكملا جورخ نم ةسمئاما يش ضرالا تانورتكلا نوكت دقو

 تانورتكلالا طغضبابيلامسجلا كرحتوةلبأقلا ةهجلا يف جرختفابتهج ىلا جلا
 ٠ رم اك ضرالا ةهج يف اهنطاوب ىلع هرهاوج يف ةيقابلا

 ًالتمادق انف ءاعو تيكر اذا كناف كلذ ىلع ةلثما ةعيبطلا يف انلو

 ىرجو ةيلفلا هفارطا نم فرطيف [بةث تحنذو ةفيف> تالجع ىلع ءالانم
 كلذكو ٠ املا ناير ةفااخلا ةهجلا ىلا تالجعلا ىلع ءاعولا كرحت هنم ءام
 نرم اهفذقيو ةلبنقلا ىلع طغضيف هيف طسبني زافلا ناف ًاعفدم ترآوث اذا
 كلذكو ٠ بقعلا ىلا هكرعيف هتهوفل لبا عفدملا نطاب ىلع طغضي و هتهوف
 اهتهوف نم جرخي اهيفةداملا لامتشا نمدلوتملازاغلاناف د»#+ةيرانلاتاداعصلا

 ايلا همفدييف ءابسلا ىلا هجوتملا اهرخاوم ىلع لخادلا نم طغضيو ةيناتحتلا
 ٠ ءايسلا ىلا ضرالا نم فذقلا دق بق بارش !مًاكاييف ةمفدنم دمصتو

 ناب ةيوايك ةفااو ةيئابرهكو ةبقاصتلا نم تايبذاجلا ةيقب لاعتو
 نم ريثالا ىوقبف امهنيب رزالا ْمفدت نيمسجلا نم ةجراخلا تانو ,رتكلالا
 ةديدش ةكرحل امهيلا يروي ريثالانا وا ٠ ةنزاولل الط امهعمهيف امهيلع جراخلا

 تانورتكل جرختو ىقتللا ةهجىلا اهرهاوج ةيعوا ةدام عفديف امهئازجا يف
 ناردج اهيف تانورتكسلالا ةيقب مفدتو نيبئاسلا نيفرطلا ىلا نزهسجلا

 قرن عنب امونم لك ت انورتكسلا نا وا ٠ مدنتل اك ىفتملا ةهج ىلا ةيعوالا
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 ةماعلا ةينذاخلا لوح فك

 كرحتي و طيحلا ىلا جرختف ابتهج ىلا رخآلا مسجلا تانورتكلا جورخ

 وه رالا نا لكلا ةحيتنو ٠ ءانمدق تيسذلا ادبملا ىلع ىقتمملا ىلا نامسجلا

 تانورتكلالاوه ريثالا اذهو نابذاجتي مهن أك رظبفةدا/ا ىلا ةدامل عفدي يذلا

 يرجي يذلا رثالا تانورتكلا وا ركرما ةبج ىلا ةيعوالا نطاب عفدت يتلا

 ١ ركرلا ىلإ جراخلا نم اهتيعوا مفديف رهاوجلا ىلا طييحلا نم

 نارئابرهكلا عقدلاو بذجلا 0

 ةيئابريكلا فارحنا نمو يئابربك ىرجم ىلا ةربالا فاردثا نم ققحت

 ةيسيطنفلا نا كلذ ريغو ةبئايرهكلاب سبطنةما عانطصا نمو سبطنغم ىلا
 ءاهدحو ةيئابربكلا نع عكنو ًاحْنص اهنع برضنف ةيئابربك ةرهاظ

 ابذات تفلتخا اذاو اعفادت نيمسج يف تاثامت اذا امنا لع دق ةيئابركلاف

 امفدتف رخالا رهاوج ةبعوا بيصت امه # لكت انورتكلا نالف فدل اما

 تانوراكسلالا ضعب اهتم جرفيف ىقالللا ةبج يف ةيعوالا ةدام قرت ذئايحو

 ىلا ةبلخادلا اهناردج ةيعوالا نمت تانورتككلالا مفدتف ةلباقملا ةيجلايف نخنلو

 ٠ ناذعتبي نيمسملا نا كلذ نم متن: * ىقتمللا| ةبج يف اممفدت الوطبحلا ةبج
 ةيئابربك نيفرطلا رهاوج نم لكل ةيعوالا ةدام نالف بذجلا اماو

 ةنزاوملبلط ىقنللا ةبج يف ةداملا هذه عمله ذئنيحوايدمْنأ يعف ابخا فلات
 الت جرخ اذا يهو تانورتكلالا نم رسق أهنم جري و وحلا ةبج يف قرتف

 نمش تانورتكلالا نم ربكللا مسقلا ىتبيو اهنم جرذت يتلا ةبجلا عفدت

 جتبف تانورتكلالا اهنم تجرخ يتلا ةبللا فالخملا ابخاد عفدت ةيعوالا

 يواهز يقدد لومج ٠ نابرتةي نيمسملا نا كلذ نم
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 4م اهفاشتكا لبق "هكريما نييق ريشل'لوخدراثا

 . امفاشتكا ىلق ”هكريمانيبقرسثا لوخد رانا

 1افسملوم ةايندفلام نح هيدر حسم !'قمكعص ةلمسع ناكئالا دنا

 لقمع مس ("نامرسأت ؟

 رايدلا كلت ف_ثتكي نا لبق مدقلا ملاعلاو هكريما نيب ةلص ثنك له

 ؟ ريمدلا سياوك ةديدجلا
 نيملاعلا نيب ةلصلا كلت دوجوب لوقا! ىلعمويلا ءاملعلا بالغا ىق

 , مدقلا ماعلا ىلا الا نويك ريهالا لقتنا لع : وهو اذهيف اوفلتخا مهنكل
  نيذلا مه نورقيرفالاوا نوبوسآآلا ما ب ؛ هيئانلا ءاجرالا كلت ىلا م

 ةقيقطا ىلا برقاوه ريخالا بهذملا اذهنا ران الاض
 وؤمتوا واخت دهع ىف اهقاطز عسوتو ةهير هلا ةحالملا طسب

 1نمرهظي : اناق

 ليف انركنف اذا امال
 حبسا ”الواسا أهلا نوءرألا اذهناف( مق هوو حلا ) كسا ىناثلا
 ىذلاوه كلخا اذهو . اهلك ةيشرفا لوح فاط تاونس عضو لوهلا مظع
 كلذ رمحالا رحبلا ىلا مورلا رع نه بهذي ىذلا جيلألا | حكحي نا دارا
 لجر 81... ماسخلا اذهل عيف رسخ اماف لوالا ىتي- هقش ىذلا جيلخلا
 هركف نع لدعو هنع عطقتا

 ليلا عقد لوالا سيسمعر كلم لث وا ىف وأ ل١ رخاوأ وحتى لءاو
 كلا وةدي ولف و لن الارئازج ىلع مهفذقت نير« ةراحب ىث وتسالا ىلامشاا

 قيد املاك « نوعرأ رصق » نم :هبرخا ايا شكاضىف ىرب مويلاو
 مهلج ضال سأرلا ولع ىلا اولسو ا مم“اكنق رايدلا كلشي نييريصلا روم
 مهلابب رطخم م ثرح لا ىقبرقالا لداسلا نم برقا! ضع بيرق ك.نهوهو ليسلا

 ديدملا ليتلالا رئازج ىدحا كلشالو ناك هولزت رقم لواو
 ةريزج لواو . 18:ليرستن# وا ]1:أائانالثا ساما امهم » مسا

 أ و

 رمد! وكاها
 امم 1 ازج ىدحا فو رودافلس ناس تناك 149+ هدد دعب نع
 ساهاوا اممأ وعر مهااجر راكا دحا مسا ضرالا كلت نوير هلا ىم 4 .اًضيا

 مده اتم ني 0 موب كالالا ةةلعا رفا دحامتا اهومسوأ ريبكللا ةاذخاتلا

 .لوالا سومساوهو ( مق ةككو
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 ” اهفاشتكا لبق "كريما نييقريثلا لوخد راثآ ىلا

 اوئاك ميجتتلا نع لحتم نمي امسال ىلعلا لاجر نسم ًاريثك ناب انركف اذاو

 نا نم بجعءتبالزا ”ىراقلاب قثاللا نم ناك نينادلكلا نموا ىئاس رسصنع نه

 ةلح ةهسيالوا :هيق رش ًاظافلا اهوئطو ىتاا نطاوملاز ع هومسام ضعب ىف ىري

 . ةصااخ ”ةيروشاوا ةقرعص هيب يعوا ةهضحم "هيريع نم ”هبقرش

 ةذئاسا دمحا طرب طفطام ]هاتان ء وري ولباب » ررتكذلا ىأترا دقو

 ىتااةبروشالا نمةدلوتم قون ةراعاتم نا اما و كحرام ناس :همماج

 اذهىلع هقفاو دقو .خيراتلا ردصىفةريزهلاو نيرهنلا ني لهاا بطاخت ناك

 ةباتكدوجوب كلذ ىلع نيلدتسم ”هيوغالا ثاحمالاىف نيلْغوملا نم ”هعامح ىأرلا

 "ةباتكحلا ”هماشلالك هباشت ليثاكتو ريواصت اهتورح دهعلا ”هعدق هك ريمأ

 . يروشالا فورحلاو ( ةيفياغريهلا ىا ) ةهيرصملا ةروصملا

 نا بيررلا رمال امنا ىلع

 ملاو فايحصتلا بوت اهنععزتاذا « اهاتعمىلا هدب ”ىداىدتمال ىتلا

 "هك ريما ىف صاخشالاو نطاوملا مالعا نهرب

 :ءاااهإبا مهلش دنع نوينايسالا اهاياهسبلاىذلا بوثلا وهو ام ظفاتلا

 ٠ دحاو ,ىئاهه لاثااو لايخلانا معو لاحالت أ ىع :هيماس ةدوس نه

 هط_سوتملا نورقلا 5 جترفالانا ماقملا اذهيف ركذتن نا انب ردحمو

 اميتشافيحصت ظفلالا اوف ًاريثك

 كا داوغ ةمماب ءريبكللا ىداول ها

0 

 مسا اوف نيينايسالا ناكالذ نمأ

 « ةرادخطلا ىداو دو (ةهيافا طلح «

 الاخوا « هللا ءاش نا » ىف اولاقو (ة18أ:11:: _>كح اداوغ ةرودب

 نيم ؤااريما هنوديرب موال انل1ن1أ3 نا وما ريم مانو. لاناقو (دزنسأتا

 كلت ن٠ اهولخد نيبرم_هلانا نظن ىناا رايدلا عيجف ىرئاتلا لاحلاو

 اماو :هميدقلا ةهيرصملا ىلا اما تتر ىهو ىلسالا :ههوشم ًاظافلا ةهيئانلا راطقالا

 ماها عراطت اما ها اهسفن ءاجرالا كلتىف دهاشتو "هب رعلا ىلاوا ”ةيريعلا ىلا
 كركذت شوو دوس اهيلعو . هذه !متوخ' ااثيأب ىلا هيا دقو صم

 ارم ىرت ةددتملا داليإا ندم ةيجرويج ىفأ . ليثأ' ىقس ماها شوفو روص

 طش ه نع فرعا مرجالف « "نا ةلنسو لألم“ و ء ىثوه طيش و مسا

 211 تناعسأردأ ىيسيسملاةمسارخآ رهتة ثم دعب او هل > وأواهيتفضةث>واءىشوح
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 لا اهناشتالا لبق "كريما ني ةرمثلا وحد داثآ

 ”ةماكللا ىف ىرت تناو «ماسيملا باه : هائمم نا نولوقي راطقالا كلت دونهو

 «ىروسم دره مماىفر . ىبادح ىبيو « ”ةيفاعلا ةةقالاب ام دس م و ةةظفل

 ىمسملا رهناا ًاضيا :ةهيجروسيج ىفو . ليثلا هب دارملا « رصف و ةةظفا ىرت

 ضع ىف ههايع عاف زال ء ىئاطلا د ةيبرعلا نم وهو ملا هتاتااتنا ىيمافلا د

 قالا ريشا

 ةءاون دوم ناك زم نيمدقالاط راعالا دنعو ىتااةعاطا ىمست

 هلك ةيهاظ هور ايف ىرت تناو « ءلرتاااا وليا و ةهفلالا رصنع اهنء فلأتب

 . عقرلا ةلاحيف ء لآلاوا لهالا »

 ةةملكب مسدتع ةهقورعملا ( ناكربلا ) :همطالا مسا ىتنميىف تركف لهو

 رييعت وهو ءاسارإ نحو فيحصت كش الو وهف ("انتساستتاعم ءوساروبمشو

 ىذلا توصلاو ليلا سأرنء جرم ناحندلا ىأرام اذا ىبرعلا اوفع هب قطب

 : اهينامم عم يدنه لئابقوا نك اما ءامسا نآلا كتودو . هنم عمس

 ةريثكلا ءاشأا طمقلاو « طعق ونا د !ملصاو « كلدنافناع طاقابا

 يعشاو بعشاوا ل كتنا طنا ”هيعشأ » :ضونوطب ”هميرا ةليبقلا ذه نم عرفتيو

 عجل 417 رطاوخول1نطعتا# ( ةيصقنازو) ”كتلمو . هعمطب ريبش لجر

 سراوف ىلع ًاسراف اوعجاكو سرافلاو'حيمرلانامطلا : راطلاوأ رطاخلاو رطاخ

 رقفلاو . رط'وخ رطاخف اولاف ظاسفلا اهلك هذبف يهاظ ىنملاو 1!نا نت

 ٠ اق بيدال هلع
 رالا فو

 ثأا مهلاحر نءو

 نوينايسالا لخد ا! ةهئس ج٠ هرمي ناكو تافه نم ((81نزان كيساك) مهاسؤر

 ءلئازاللل نويع » هومس نويعلا نع ههايم عمجتل ريغ 6

 نمالج رزاكو «سن>وب وبا هف.حصآ وهو سناوح ابا ريه

 الفزع هلل دالبلا كلت

 ةهملكلا انفيحصتو حوتفلا دهعيف هينمواوك ىف ملاسؤر دحأ مسا باو
 سالو تا

 مومظعاناكو جوافلا دعي كيسكمملا نيطالسرب نب ز ايظعو و

 مظع ع وهو نادل ىف ًاماقع
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 'هيراجتلا قارعلا ةلاح 454

 , ©دعا221همدلغ لئاو_فةزتوق د شويحلا هل نومسي نويكيسكملا نكو

 فيحصت وا لتاوقلا شوجلا ةوق ىا« لتاوقلا ىذ ةوق » فريحصت فو

 فيحصت وا لئاقملاو ودملا وهوركلاب لنقعجلاتقالاو « لاتقالا ىلع ةوق ه

 ناكو . بيكرتلا اذ_ه ىف نايرت ىل_تقلاو ةوقلاف لاح لك ىلعو « لاتقلا ةوقد

 مومدسفا نع نولوش مهانعمس اذا بجمتن الق نامطو رلاتق لها نويكسكملا

 مهنا ليزاربلا لئابق نم ىو « ناماس نب م مهلئابق نمو 000 نولئاقم »

 بقلا هذهو اذه انموي ىلا فورمم مسالا اذهو

لا ةهفلب نامل وهو8 هان صتناوع
 .٠ نيياافوترب

 ةملقلا » هملكب ”ىدتيل نطاوملا ءامسانم "هفئاط وريلاو كيسكملا ىفو

 واماسس رمت نم ًاببرق ايفا

 عالق ثالث همدسا وكيسكم ”هتيدم نم بيرق نطوم اهند قعتأنا وا 4ءملن

 . 1!هع لم

 رك

 ىفركذستاو . ًاميجب اهيلع نايثالا هسأرب ماك باتكاها ىف
 2 تافاوا ةهينرع :هيارق ىلا تمت ىتلا ةيكريمالا |

 الا ددعو

 ا ىهحم نإ نم

 مال اندسعا اذاف « ساكنا هلا مهو وريلا كولم هب بقلتي ىذلا بقوا ماتحلا

 ائاق لصالا ىف نيش نيسلا !«ريتعاو ير ًاظفا ميلا اًضفاو ( يملا فيرعتلا

7 
 ةهشيخلا كللء نملك مويلاىلا هب بقاتي بقل وهو «ىب 0 فحم ش

 .كولملا كللع ىا ىثاجنلا ش
 ! انا فورعملا ريم ىثاجنلا كلين هئمو

 ميهارإا قاسم 1 نسما ٠ عوتقال "هيلفك ردقلا اذمو

7 
 هداهم

 "هب راجتاا قارعلا ةلاح

 (سرم لكصتا عشا 5 16 مستسمت ع هد 316ه نريسامتست ب

 نارمعلا حور ةراجتلا 5

 ةرام دجولال ثيحو , قرلو مدقتلا ساساو « نارمعلا حور ةراجتلا

 الا مدس ناونع ةرادتلانا ! منذ : نار دجوبال لقلبال ء ند دجوبال

 « ةايط' كرتمميف اهتابثو ء بوعشلا ةايحو «ماوقالا ةردق» رهظت اهعاستإ ذا

 مدق ىنع ناماقلا ماصخلاو عازبلا كالذامو :هندمتملا تالا لك عر اهعيسوت ىلاو
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 4ك *«راجتلا قارعلا ةلاح

 مدقنو , اهرجاتم عاسسلا ىلع لودلا حازت ةهجيّتنالا بوعشلا نيب قاسو

 ”هكورنم « ريسلا تفيض اهتراجت تناك :هما لكو « اهمئاض, عرورتو « اهتاءاتس

 ةدعاقلا هذه ىلعو . ءانفلا جر'دم ىلا ريست اهنا لءافءراششالا ةيبلق ء ىوقلا

 ,نهدشاو؛ةوطس نوممهظعاو « ة رثكا ةراجم مالارثل انا ىرت "هيمييطلا

 ءاجرالاةعساولا "كلم !كلت ىمظعلا ةيناطيرب ىرتالا .ةلزثم نهمفراو ءةلوس

 ةهيقارلا كالامملا نم « ”هعيفرل ةلزما كيلو لوطلاو لوحلا اذه تلان فيك

 لودلاو« قانكاالا ةدعابتم ءفارطالا هيمارتم عون رمملا ةدتمملا ةرياطألا امداعإ

 ”ىدشخل ىهت اهب تعرذتو الا اهتراجن ام قرت ةليسو عدم مويلا لبقو موبلا
 ءامسلانانع "هقرااو ءآوهلاىف ةرئاطلا ديطانملاو ءاملاىف ةةحماسلا ليطاسالا

 نع دوذلاو «"هيراجتلا اهطاضع "اط نوضحلاو لقاعملا مهو شومملا شيمتو

 . يدا متقالا اهقنارع

 تناكةرضاحلاو ةرباغلا روصعلاىف مالا نيب تدشن ىنا بورحلا رثكا ناو اذه

 برحلا كلت كلذ ىلعانابادو هنود الا ًاينرد ًايسايسنكي ملو ىداصتقاىراجتقئاسب
 نيصلاتناكذا ماهنت تةئس نيصلاو ةسلرفو ةرتلكنا نيبثدشت ىتاا سورضضلا

 قطانم ةددحمو نييبروالا هوجو ةراجتلا باوبا ةد_صوم خيراتلا كلذ ىتح

 ءءامسلا نبا ةدارال همضاخ ذاليح اروا تناكو ةدودعم ناومرىف ابروا ةراجم

 ءةياودلا هتزاوملا تلتخاف ن 5 ةهسايس اهتدلوأىتأا تالكتملا ضف اهلافتش

 نيملابلاطت دحاو لجر ”هموق كلذ ابروا تءاق برغلاىف مالسلا داس اهلف

 كيذبتةيلاطم ابروالود رثكا ناكو ءاهرايديف بئاجالا ةراجل رشناةيرحلاقالطاإب

 هبلاطملا كلتا عوضالا نيصلا تباف هس برها نارين تب

 « نيكب» اولخدو :هيومدكراممدمب نيينيصلا ىلع زيلكتالاو نوبوسن رفلارصتناو

 ةعورششما ب رغلا بلاطلا,مالستساو نيصلا نالذخم برحلا تمتخو « مهدصاع

 . ةيفيصلا ”كلمملا عاقصا لكىف ىبرغلاملاعلا :راح ترسم ناةهجيتنلا تناكف

 ١ند دصش الة رثاكنا ناو الا

 ةملا

 اهريغو ادننكو لاذ رتلاو رصءودنهلا رامعتس

 ند رأأ

 ذوش ةقطنم اهي روسنا تءمس اذاو , لودلا هيَ اماع سقو «ةورثلا عبانع

 الاو ء امناعوت ١ عوتو اهتراحم راستملا "همساشلا تارمع
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 ؟هيراالا ق'رعأا هلا نك

 اد قارعلاو هسئرف ذوفنةقطنم هياحاسسلا لوضانالا دالبو ةرئلكذا ذوفن ةرأ

 ةيقرتشلا تايالولاو ةيناملا

 قرشا لوضانالاو , ”هيلاخلا ىدرغاا لوضانالاو , :هيزيلكلا قارعلاو

 ةيوسارأ ةيروس ةراكنا مهئاف 7
 3 هل

 ةلودلا دو طخ ”هلرأ ىرت «نطاوملا :هيَش نعل هب راطقالا ءذهنع لاّعامو

 ها :ةفلاو , اهتقادص ىعدت ةزئاكزاو , اهاضر بلحتست ايناملاو , ةهياعلا

 ةهسن راد كلذلو , "هيرامعتسا اهتمريكا ةهيراج ةةسايسا كلذلك ء اهيل اهتيحم

 بلا صخخام لك اهلماعم نم عاتبن وةيناملا عقاد دج رمل انارت اميح بضغت

 قاارص نادتءاو ,تهيراحتلا روهالا مامز ىلع ءاليا-الاىف لودلا نيب سفانتلاو

 . ناك ةروطخلا نموهو ًاديدش مويلا عصادق :هيذاصتقإلا دالبلا
 ةيااخلا نورفلاىف قارعلا ةراجت ”؟

 فلاسفع ةرزنلا مولعلا عب 2 ةريكلاا مالا طيهمقارعلا رايد تناك
 قارعلا ىنأ « ةربادلا روصملاو , ةرباغلا نورقلا املا

 بادإ نادلكللا مس قارعلا ىفو < ق٠ بلا حورصلا ودي و , ةقهاشلا

 ةلود محض قارعلا ىفو « 'هقسابلا راجشالاتاوذ نانملاو , هقلعملا قئادحلا
 , هازل ةراضلا تاذ ”هميخفلا برعلا ةلود تدسأت قارعلاىفو * سرفلا

 ن'دلطكونايرنسو سرفو برع نم ماوقالا قايسنرعلا ةلودلظ تح ناك هيو

 « ةةعوتتملا مولملا ىلا هئراصو
 ال فدك كولا نها ةريخو مئازملا ولوا مهيأ ماقو « كولملا رهشاو كاجرلا

 ةمظعلا نم ماوقالا كئاوالناك ا ةريطلا ضهاياّشو «ةييجفلا هراثاو

 مظعاموو رهطو دعك رل مالقالا ةلحمم غم

 : لوقي مما ناسلو لالجلاو

 راثألا ىلا اندعب اورظناف انيلع لدن انراثآ كلت

 ةراجل ت'ذ ىسابعلاوا ىمراقلا وا ىلبايلا رصءلايف ءآوس دالبلا هذه تناكو

 نهازلا ىمابعلا رصعلاىف قرلا ىهتنم تغاي دقو ”هيصاق راطفا ىلا ةدنم ةريطخ

 اا قارعلا ىف ىبرعلا مدقتلا نابا اهربق نم تثمب "هعيدقلا سرفلا عماتص ناف

 «ممراضحو مهءئانصيف سرفلا ةرساا ديل مهتبح نم نييسابعلا سوغنىف ناك
 كرب ل6 نويسرافلا .آرزولا هةيدقلا سرفلا عئاتس ءابحا ىلع دعاس نمو
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 ها اهيراحتاا قارملا هلام

 راجتلا نالو بدالاو ملا ىله' طيتننو ىلواعلا ديلا مهل تناكنيذلا مهريغو

 م

 الزلل ناو“
 ملاعلا ( "كو

 ضدتع ىفاخا اك ب هللاب ردتفلاب ىسارعلا ةهقيلخا يضردام دقو مويلا ندمتملا ١

 نيج ىت> اهلاطلا ةورثل'ئوذ نمىربكلا قارعلا ندمىف

 تارهوجللا ةعاب صاصجلا نأ ممم فولالاب نودمي اوناك

 مب ) فراصم راسو دل شاورو رلفك ر ةرهش لثم "همساو ةرهش

 ةعاب اماو راثيد نويلم 14 انا اهنع نوخرؤملا ىاق ًادوقأ مهنم ذخاف زتتملا نبا

 : الإو ةرخافلا شايرلاو ثاثالاو شرفلا

 لمحت ثاثخاب همآ مهنه تاكو « رحرلا ةراح نم ىهذنغ رثك او راسيلا لها م

 رم فيرتشلا همس مهتم ًادحاو ريثالا نبا ركذ .ملاعلا ءاحتا ىلا ةراجتلا املع

 ةرصبلاىف بك ارملا راك دحا ةورثتغليو مهردعء هده ع٠٠ ٠ ىوتسلا هلخد ناك

 راتيد :هئام مون لك 'هقدصلا نم جرح رامع نب دمحا ناكو رايد نويام ٠

 همواسدا دقي خركلاب ًايرعوج نا ليقو « راثيد فلا موب لك هند ناك ليقو

 « هوما نم طقس ىلع ىكنربلا بع
 : ناكاينا بيرالفهيئام رئاسإ كلوق اف هتوناحف ام

 مزج وهو هع ىلا مشرد اليد ءلب

 , مدع ىف بساللا ليض

 :هلوقب يحب لضفأا اهاصق تاقبط عيدا ىسايعلا رمصملاىف سائلا ناكو

 ,ىارثاو :هطفلا ملطف ءارزووءقاقحتسالا مهمدق كولم :تاقيط عيدا سانلا

 تاقجديز مدعي سئااو.بدأتلا مم مهقحلا طساواوءراسيلا مهضيلا ”هيلعو

 ةيوثو ةمعط مهدحا مهءعاضتا هطيرو“ عاكناو عكلا ء .انغ ليسو

 رثااو فولالاب نودعي اوناك راسولاو ءارث'ا بابرا نا مدام ىرتف

 !دتاا راثتنال

 دق تناك ”هيقارعلا

 ميطلاب عبات

 و عئاصملا ةرثكو ة ةراجتااناف بود الو تاكرب'او تاريخا:

 م ةكيم بكري قارء!ا ناكف ىلاعملا جوا

 البلا فوطيف (متاريخو هدالب تاعونص# ًادءلم_ ديحول قارعلا ءائيم

 قفثي ا اهلسيتسي ةهئعلا هعاس اهراجأ ىلع ضرعي وهو ضرعااو لوطلا ىف

 ؤاؤالاو دتهلا دالب نم ساملالاو ب واو ١ تاقوال رثك 'ىف لمي ناكو هدالب ىف

 دوعلاو ةشيطلا ن

 قرشا! نم اهاقنت لفاوق ةيربلا ممراحتاناكو نيس!' رايدرم روئاكلاو كسملاو
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 *يراجتلا قارملا ةلاح 32

 ةيمال-الاندملا نم اهريغو دادغب قاوساىف اهنوءبسوبو:لاولامشااو برغلاو
 قابطأو زخلا قراطمو مديربالاو ىرلا نع ةهئيقلا بايثلا اهملا نولمحمب اوناكو

 ىاارعشلا نم هجوسأملا باثااو ىثولا زارطو رونادنو ناتسربط نه بئنخلا
 روتسلاو هعضرملا للكللاوةلودلا ءاجرو ةهقيلخلا اهسيلي :هيلاقثم بان اهنم عصي

 . عئانصلا سيفو عئاضبلا نيك نم كلذ ريغ ىل ءاسق د نم ةملعملا
 رخك راسحيلا كولم اوناك ”هيرحبلا رافسالاف برعلا نا لوقلا ةوفصو

 رحبلاوءرخآ ' ىلارمحالا رحبلاوهئط'وشلك ىلا ضربالا رحبلا هي راجتلا مهتفس

 طوقيلاق ىلاو برعلا "ههج نم رابمزت ( ةرطموس ) ىنءار ةريزج ىلا طيح
 نمو قرسشثلا ههجنم نيسصلا رزجو ( ةراج ) از رئازجو ( هتك
 فورم فرم ملاعلا روم ”ىطاوش ىف قبب مث( وابنق ) رك غدم ىلا بونخلا

 كا دقو .اريسا سم مهنفس تقلا هيفو يرام ةةقالع هيب مماو الا مسرامساىف او

 تقرتخا دقت ةهيربلا مهرافسا اماو دحا ايلا مهقبسإمل رحبلاىف هيراحت ًاقرط
 قرسشلا نم نيصلا تط.ه ىنت> ترتأاو نا تك راو دثهلا دالب مهافاوقو مهتراجت

 نم رابتز ىلا تدئءاو برغلا "ههج نم ءآوتسالا طخ ىلا ةعيرفاىف تاغواو

 ةرادمت زكرم ةريصبلا تئاكو لامشلا نم رزخلا رحب *ىطاوش ىت>و بونجلا
 ”هيراسجتلا رافسالاىف برعلا فه ملو رب هيراجم زكر دادقبو ارحم قرشلا

 ةيداجتلا رومالا ىف اوفلاف ل لب ىهاوظااباوفدك ١ الو دحلا اذه دنع

 داسصتقالا » بتكي مولا هيمسلام اهءضاوعيف
 ثحبلاك ةريطخ "هيدا

 :؟ هءاعآ ىهو ةديفم ًابتك

 5 ثاحبال تضرعآ بتاكلا هذه رثك ١ نا ذا «ىمايسلا

 ام ءايشالا نامثا قرقحتو ضورعلاو تماصلا لاماو علسلاو دوقنلا ىندهيف

 صخنو رضاحلا انريصعف همدضلا 'هيداصتقالا رافسالا ىف ءاج امع هتءرق لقتال

 لضفلاىبا خمرشلل « ةراجتلا نساحم ىلا ةراشالا» بانك بتكللا كلت نم ركذلاب

 ام ىلع كادبإم اهو ةرجمال سءاذلا نرقلا لهارم قشمدلا ىلع نب رفعج

 ., ةراصتلا لعف قرلانم اولاثو ةراضلا نم برعلا هيئا لصو

 يسايملا رصعلا ىف ”ةعارزلاو ةةعاتصلا 3

 داليلا تالساح ةرثكو ”هعانصا'قرل ناعبان اممدوةراجتلا راشتنا نا اناق
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 03 ”هيداجتلا قارعاا هلا

 ىنأت اك معئاصملا نم دادغب ىفنام ًافرط ركذز انهو «* هيعارزلا

 قارعلا ناك : لو ةعارز نم :ةيساملاةموكحلا هلفتست تناكام ىلع

 لءامدادغب ىف نكو « ني.سابعلا وهز مألاىف ملاءلا ىف :ةيعاتصلادالولا مظعا نم

 هجسنالا لمعل عئاسمو ءفدصلاو تيقاوبلاب عصر جاجز ايف لمعي

 «سقمدلا شو ريرسحلا طوفو ريمشكلاك :ه

 عدباب نيزي ناك ىذلا

 جاجزال
 لا فوصلاو ريرحلا :هشقاو

 افلا نيمثلا داجسلا ”هعاسنص اونا برعلا ناكو

 عئاصم كلذ ادع دادغب ىف نكو . ةليفلاو دوسالاو تائايثلا موسرك ريواصتلا

 خيداتلا دمعل قءاسس نمز ذنم ًافورعم قرولا لمع ناكو ( ١ ) قرولا لمعل

 ١ ”هعانصلا كلت ت تاخدوممع برعلا هذخاف ني

 از دال اكلت تناك مرح سادنالا قي رطإ داليمال ريثع ىداحلا

ع ًافور ناكدقفريوصتلاو ر حالا ىلع ششقنلا اماو ء بادالاب
 

 رثتناو « برعلا ميثم هملعتت قتلا كلذكو ًامئار ًاراشتلا راعالا ىلع
 ةفلتخلا ةيسانتملا هقيقدلا راعالا عطش ريوصتلا

 ول اسفيسقلا ”ةهعاتس نع لق

 نم بكرتي ىحاهشعب عم اهقي اوناكو . دوصلا نم ةروص اهعومت نم
 ريغو ةضفلاو بهذلا 3 ىلذا عاونا أ اضيا

 انصأا نم ةريثك عاوناب نولغتشي

 تغا ةيماس ةرهش مهن اكو جاعلاو نداعماو :هنيزلو شوقناا عاونا نم كلذ

 ٠ سوحللاو سرفلا نع اهوذخا ”هعءانملا هذهو :ةعركلا ةراححلا

 قرولا ذ

 فت ملف تالجسلاو تالسارلاو

 داليملالبق ن

 )١ ( ىبمي نب لضملا نا لبق ١)
 ولجلاو قوقرلا تقاض اميح هتعاتصو

 ىرملاندتلا تايجاحم ٠ :يصلانا نيخرو قلارابك هيلع عجأاموهوعجرالاو
 املف * مهدالب ىف ةرسستنم ءانصلا هذ-

 تاكو قرولا هانم ىف زي-ءراب اوناك

 لا وهز مايا ىف الا اريطامتىف اودهنجم م ممنكلو

 الا ناكو برعلا مصاوع نم اهريغو ماثلاو د

 ةبرواىلا هتءانص تاقالاف دغاكلا لعن

 ةدوجوم ىبرعلا دغاكلا ىلع ”هعدفلا

 مومنع اهوذخا دتقرمس برعلا

 : ىف لماعم هل اوأعناف

 لوا موب ممكاكتحاو برعلا رايد نم

 لا تاطوطُلا لات الر ذب

 موس رقل

 رامأالاتاذ برعلا ةراط## دهشت نا
 ماملا م صاوعغ ىف يريكلا بتكلا رود ىف

 ٠ اةيئايلا
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 امو دا .ف © جرح الو اممع ثدحل !ماكرب ةرقوو اهمدشو ةهعارإ

 ةلدجد ةرهش نايبلا نع كينفيو « ملاعلا ىف همطق بصخا تارفلاو ةلجد نيب

 اهأي لامشلا نم نامداق د'دغب ىلا ناصي ناهظع نال امناَغر ,ط اه نب دالاتارفلاو

 لصتنةلجدو.لوادجلاو دعاوسلاو رهمنالا نإ ,*ةلجدي صوب اع ىناثلاو ؟سأرلوالا

 لا لصتنتمم علم قاىلا نامع جباحب اذهو راف ال ةالاصتا ةرصبلاب
 ءذهنمو اهخانم ةدوجو اهيصخو ةهمقيلا ءذه ناش ى تناو .ةريبكللاراحيأا

 ندع نودل> نبا هركذ ام هلا ىلع ةورثلا عيباني تقفدت "هعقب نع نودمل> نبا هركذ ١! لع ةورثلا مسانب تقفدت "هعقلا

 فكي معيف تناك تاونس.بىف- داوسلا :هنابج داوسلا'هبابج ناق

 ماقرالا هذهو الطر 71٠ ما نيط نمو 7٠١ ”هيئارجتلا لللا نمو مهرد

 داوسلا "هبابج نا اهيث ءاج دقف رفعج نهءادق«ءاقىف ءاجام ىلا هيسنلاب ةلبلق

 ذاق ىلع داولا :هبابج تناكو مسرد 4١١“4هالك 56٠ تغاب

5 

 مصتمملا دهع ىف

 0 ليقاثم مهرد فلا فلا نيو فلا فلا تغلب ىسرافلا زوريفنب

 اذا بع الو « نزلا فلاس ىف نارمءلانم قارعلا هيلع ناكام ىلع كلديام
 نم دحاو رجانأ نم :هيسابعلا ةموكملا بانج تناك : نوخرؤملا كق

 سمأ ةرامك نم هتعارزو مويل! ةرامناف .ماملا ىف رانيد 1١6٠.6٠ ةرصبلا

 ؟هجارخو ديملا !ذهىضاراواهجارخو هعورزااىضارالا كلتنياو« هتءارزو

 . ةمركو هلع , لع قءاسو , دج قباس ىلا ”ىث لك هللا داعا

 ىماح ميهربا

 نودهسلا اشاب نودءس

 نمالا خوب لا مالا ءالؤه ضد ىمساال( ؟ )

 ٠ ةيلملا ةلودلا نم سعابو
 هل ترج اهمضريف لتق(؟)
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 050 نودمسلا اشاب نودعس

 . مةفيطل» اغا نودعسمأ مسا ناكو ,نودحلاوا (؟)نودمس لآ لاقيف(1)ةلومخلا

 ةدع مهم عرظ دقو. لآ نم اس لآ ن م اق ىاس بلآ نم ة ةئب' ىو

 (مودشار لا وءناضور لآ ودهم ل وءنوروكذلا طاص ل :مينهخباون نوصغ

 64) رقص لاو ؛ خوييشلا قوس ىحاون ىف مهكالما ىف نآلا نونطاق محو
 اهفيريش'اةرسالاءذه ةرهش عقار ءالعا روكذملا نودعس خبشلا اماو .مهريغو

 ١ ةحودلا هذه ناصغانء نص عرف هاف . ءاونفلا ”هقاب

 ىور دقو٠ ”هعدقلا ال ”هيلاحلا ( ةوامسلا ) ةدلب نع دب ريغ ناك اعرو برعلا دالب
 هيلع تلسرا دق تناك هرئائملا ”هموكملا نا : مهتباور ىلع لودي نم تاقثلا ضعب ىل

 نيقيرفلا نيب برحلا ىحر تراد نا تأطبا امو ٠ هب مقيإ 0 ًارما هنم بلطت ًاركسع

 00 نالا ىف تنمط دق ًازوحمنمظلا ءانثا ىف ىارف ٠ تداك وا برعلا تءعظف

 نم ًارذح ليحرلا ىلع اهيشحف هفرعت ال ىهو هداوج ًاكآر اهاناف ليحرلل ضوهنلا ىف
 : 3 لاقف :نودمس خ..كاانخيشو اذهب قيمأت كلاب ام!كميو .البسم:تلاقف ٠ اهب كتفي
 نم هانا ًابشانأ لاتقلا ناك ذاو .٠ اهيما ”هجيتن رظتني اهبناجي قبو .ةلبملاز ٠ نيديرتامكلل
 ! هيعبات فعضا ىلع نحي خيش نم هرد هللف ٠ تاف اءبرص هلدنجا

 «بسنلاةقبرملا:هبيجتلاةليب:أا "هفيرسشلا ةلاللاواةرسالا نيرقارملا حاطصم دنعةلوجلا( )١
 ”هيبرعةلوجلاو ٠ لصالا ”هيسراف هذهو « نادئاخ » امادب نولوقي ندملا لها ضعبو

 فرلا قيرعلا.مركل! وهو لوجلا د
 ىلا (رفاذمك ) مراضخ هلك مهريسفت ىف نوبوذللا ىنمملا اذه ركذ دقو مئاظملل لودحلا

 ٠ لولا تافدام نم ىف

 *انوةمسلا بحال همت كيلاو 256

 ةذوحام ىو لا.متسالا "هحيصق راجتلا

 نب ( دواد مشاه يبا نيا
 مىعالا هللا دبع 7 نب نسحلا نب اهبانلا يخنب هاظنب هللا ديعنب 7

 نب ىلع نب نيسحلا للا دبع ىبا مامالا نبا نيدباعلا نبز مامالا نبا رفصالا نيحلا نب

 اشاب روصنم خيشلاو ربزولا شاي رسصان

 ٠ ىليا مور ًاراصتخا ىمست

 ةرصبااتاهج ىف مويلا مهياغاوةي رصلا ميطادا 5
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 نودعسلا اشاب نودعس 55

 ىلوالا هونسو هندالوةنس ”؟
 (كاذ دج اذهنال نودعس

 ماما قفاوملا الا ماعلبق املا نطظاال ىكلا . هيف بيدال عون اهيلع عقار

 ىصلا ذخاف دادغب ىف مي
 ناريغ ”هيكرتلا ةهفللا ”'ىدايم سردي عرشو ةهموكحلا بتاكم دحا ىلا فاتخمي
 اره ةيلطلا دحا

 1 ريغ وهو )اثإب نودع ةدالو ةنس اما

 نإ نا هوبا رطضادق ناك عرعر اهلا قشاو. ماخق#

 هس ثباو بتكملا ىلا ددرتلا نع عطّشاف هتيبورعيو هم
 ه رخاسفتل نا ابل قي ايف ايسالءراذصلاو للا ليشتنا :هربالا :هميظعلا
 ىنلا سوردلا ماهتا نع اتا هعاسنتمال ًاببس كلذ ناكف«رايدلا عيمجج ماوقا ماما
 . اب معدق ناك

 ةتاوهكو

 دماحلاو رثاملا نه زرحااملضفت ةةعيئرلا ءايمالا ريما هير بش املو
 كلذو ( ١ ) اشإب رصان خييشلا اهدحو ةيودمسلا ةرسسالا رف همن ىسإو
 قرياأكلس دم دنع "مدخلا نحو ةةءوكملا يما :ةيبلتنم هزربا امج ةويياد
 سيرا ةدايش ًاشيج ”هموكحلا تلسرا املو (* ) هعاطقنا دعب ,آجرالا كلتيف
 تاغداو قفتنملا رئاشعو نودعسلا ةرسا عاضخاو ناعذال ( م ) اغاب توزع
 برألا تيقن كده مهل ١ امتزوح تحن مهرايد
 ءارشم تهمس رخاوال ”هقفاوملا هيلام 1ا8ل# هلع طق رخاواىف نيّرفلا نيب

 .همالا 'ىراوطو ةتايح ليقع ىلا ًايضرزاك هلءل حرج نودعس بيسة مامه19
 تالا :

 ناشلا“هيلاملا « ناريمريم » ”هبئر زاحدقو ًاريزو ذئموي, اشإرصان نكي © ) ١
 ةهجحلا ىذ هى ةهناتسالاديرب عم دادخىلا درونامرف بجومي هفالسا اهسلانادق نكيمل ىلا
 هيا هلصويل ةهيالولا رواي ىدنفا ىنح عدوا دق ناكو م40 نايا ١١ قفاوملا
 ردح ىف مقاولا « تاليو_ثلا رثنم »ىف ”هنلا كلتنم ”هجحلا ىذ ٠١ ىف هايا هملف
 ىف رثثملاو «ةروكذملا "هملفلانم تاعاس ثالئوحت ىلع فارغلاى لع وهو « ركس ةملق »
 نم ةذختم هيعوا نمض ًايدايتعا عضوتى اا عورزلا تالصاح هيف رخذت لحم مهحالطما
 تارفلا ًايذاحم قفتنملا رايد ًازاتمم قربلا كل- دم ( ؟ ) بصقلا صح نءىاىداوبلا
 ةضوافم لواو ( كي ديف ذثمو» ) اشاب دبف خيشلا اهماقم يف دهعيف هنع ديعب ريغ

 5م ”ءقفاوملا ١؟ 2١ ناضمر ةرغىوف تناكح ةرسصإ
 ”هميبر رئاشع بارعا نم ريثك روكاذملا شيجلا عم ناكو ( * ) م1839 ةنس « ك
 ٠ ملودوقي مهواسور مييلعو مال ىو ديبزو

 م طاسآ ىندا عفو ”

 دادغب نيب طحلا اذهب ترج
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 00 نودملا اذان نودعس

 ةيكرتلا نه 1

 ارب ناحرلا دشدقو ؛ بهذملا ىكلام ادع 5 اليد ناكو

 راقسالا "هعلاطم ىلع ًابكم نيدلاب اكس دادزا دقو داعف ثيبلا جحرهو هيلع

 ثييداحالا ضبا اظااح

 بجاولا ضرفلاب ا

 هعمس قلي ناكو .مالسالا لبق برعلا خع راند”
 ن» فرعي ناكو . )١( ديصقلاوا رعشاا دشنبو ”هبك رابخالا ىورب نم

 قامت ام ىلع فوقول. ىلا ل!' لك ل ناكسو ريس سيل ًائيسش اذه
 عمي هلا عماسلانظي هدفس مهرابخا ةياورىلوت 'ذاو هظفحيو هفالسا راتب
 راالاو سعب ,مهرابخ أ ىوري ناك نمو .ريواقملا ريهاشلا كئاوا ىرصام» دحا

 (؟) صال لآ دوم خيشااونودعس خيشلاك هدادجا ىدقتم ض.؛ رطاخ دقوتو

 اهرسكعيو :هيريصم ميج وا :هيسراف ًافاك بارعالا ايظفليو) ديسقلا ( ) ١

 اريد ص هب نوجهلي موب ضاخ رحب ىلع مظنا نم برض نيب ريغ ًامكصص

 دوج خيشلا وه (؟) اهريغو عدمو لزغو ”هساحنم اةقلتمع يضاوم ىلع هنوءظنيو

 اسير ىا ًاخيش راصىا ) خاشو ىمعالا دوم فورمملا نودعس خرشلا نبا صماننب
 لا رايديف ( ًاريما وا

 فصنوأرتموا ارم هلوط زواجت.ال ريدوحت ضرالاولعي شورفم تخنموحالطصاىف بتكم
 ةخويعلاك رسكلاب ) "هخيشلاة د صاخ وهو هيلع اكتيا طاحوأضرع دحاورتمىف رتم
 نيرشعو حم كلذدمب (:هخبعلا ًازاجمدتسملاو«فنلءذخت,ناءريغل زوجيالو)(مهدنعةخثملاو
 دوم خيشلا مسا ركذ ءاج دقو ”هنس نيعبرا وح هتخبش ىنس عومب ناكف اضيا ”هنس
 ( خيران قئامع ىلهطي رخو ىلمسر ) همساو كي مساردمحا خرؤملا باتنىف هيا راشملا
 دنع كالذو نييلاربالا عم اشإب هللا دبع قشأاو » هييرمتام لاقدتف ١158 : + دلجلايف

 راف (اشإب هفلس نبا وهو نم هلوكلا كب ديع-ىا ) كب دهس كولمملا هتيور

 للا دبع نااعو 'هبالولا ماقممئاق بصتمىلع لصعمي كلذبنا ًاروصت» قفتنملا تاهج ىلا

 اهرتع نع ىنشلا هنكل هلززع نييناربالا ىلا هليع, اشإب نجرلا دبع مهما دقناك اًشاب
 ناكام ىفعقو اشإب هلا دبع ناف اذهعمو ( ريرحو وكوناباب ) "هيؤلال ًافرسصتم

 صاثلا دومح ذخا كي ديمس -هفاش لاصثتسا ًادصاق قفتنملا رايد ىلا راس 14 هلا كلذو

 ىوسراف فلا نيرسمب اشايلا لباقومدنع هيلا اموملا كب ديعس ةروكدملا "هطحلا خبش

 ,ك.ءىف نيدو وه اوناك نيذلا كيلاملا ميج عجارتا كلذ ءانثا

 ضاخئادومح نبا يفوت الو اشاب هلا دبع سساف ٠ قفتنملاب اوقحل مث ض عم موضعي ةيفخ

 (اشابلا ادختك ) ًارهاطو اشإهادبع خذف دوم عيشلادمح لاتقلا اذهىف حرج ىذلا

 نازو دنسملا ) دئملاىلف رمتساو هريصب فكم هنسا ؟ءومم

 "همجارصا شاي ٌفادبع
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 نودملا اثات نودعس 357

 ٠ مهربغو ( 7 )وسيع ال( )دم لآ ليقع خبشلاو

 ةتشيم» روماو هقلخو هقلخ فموو هتروص <

 ندبلا فرح ؛ ىقام رصقلا ىلا ”هماقلا عون يماثاب نودعس ناك

 نانريأ ناوادوس نائيع هل ناكو « والا رمسا « ماودلا ىلع روءالاب هراكفا

 ريثكلااب سيل كلاع دودا هرمش , ةلسحا تالا طسوتم « ناوالمم نانداقو

 . دوسالاب
 ثا بضع ناك همايا رخاوا ىفو « قرفلا لءاقلاب الو ء رفاولا

 ىنا هلاقع سنج نع هلاقع ناكو . ةةيقوكلاو لاقعلا هسار ىلع دعي ناكو

 ؛ دشلا مكحلالاةءلاوهو) « ١

 "'ىف هتيفوك تناك ارو (مسالا اذه هنمو ةهيضلايف رمت
 ةطيرلاواةدشلا ءذهو "حسو حف

 تيريضلا سنج نم

 ءاآرضخو مآ ريح طوطم 'هططذع هو.آ رف ساه ض را ناكام تأ :

 م

 ١ ما(ماوعو ه8 ) رورو

 لاقق روكذملا باحعللا نم 1 صيف سائلا دوج ركذ ىلا خرؤملا داع 5

 اشاب ديم مواقف ضاقلا ونجح قفتاملا ميش اعد هلزعب اشاب ديعس لعامل : هيبرعئام

 ىاهالال ركعسع فالآ ةسجخ هيم ناكو ناكللا ىلاعلا نامرقلا هيلع لاكو اشايءدؤاد

 016١ عوجرلا خبشل نذا هج ىذلا ركسملا ريبدتىلع ردقي مل الو «نؤزملاو

 نم تارتموليك ةمضإب دعب ىل خركلا بئاجي نوفدم صانلا دوم خيشلاو : تا

 نوديرب هوو
 زوشلا بابنم «يكازيض » ”هماملادنع مويلا فؤ رمد وهو * ةدلبلا ىبرغ

 فرع الف هظفحيف ةديظع ةدئافالا ام قييو ملا ىسأي فو سو ضاعلا دوهتيبعلا ربق

 ٠ التف قئاقطلاىف ناممالا اهدبال ماوعلا نال علا اذه وهم ذكدوب

 نوفدموهو نيدو .خ نب ( لبمحم ) لب خبشلا وه ( ) ١

 (ةرفصم) خييبص :مساب فز ر عم عاظترالا ليلق ل شىء قفتتا اور طش ةبدصق نم يبرفلا لا.هلاق

 ٠ لهاظرلا هريقل ىوبال مويلاو

 ' دمهنب ىديع خيشلا وه ( ؟ )

 *. تيب ةقيرسصلا )هتفيرص ف ناك اني
 م10 53نس لباقي «قيرج عبشلا» وه غارات ”هيقاولا هذيل لمعو ٠ تاف ( قارملا

 *مله#4 هل اهققاولا

 "هكلمدم ش زن هيف سشينبالانطملانءعانق نييقارعلا دنع ,غامديلاوا قوشاملا (م 2

 ًادمع قرحا دقو نودد- خيدشلا نبا سمان

 فوج بارعا بلغاديا'ىواب رصحلاو بع
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 هاو نودعسلا اشإ نودعس

 : 3 01 ) :هميئلا وا رجالا عاتقلا
 نءوا ىرعش نه ىرتس هيلع ( ؟ ) نوبزل' باث ا نم سدلي ناكو

 ةءاسيع سيدا ىرتسلاو نوبزلا ىلعو . .اتثلاىف خوج نمو فيصا'ىف ناتك

 ضربا ( ىدانبج ) رص ريرح نم وا ءاتشاا ىف تناك نول ىا نم فوسلا
 .فيصلا ىف قر فوم نموا

 ناك اذا ( ةردن كاوا ةرداقلا ) قوملا اماو لع! اما هلجرب سمي ناكو

 لخد اذا براوجلا عم (شواكلاو:ردنكلاىا ) قوهرخاو قوملاو هي

 .( ناخدلا )وا غيبتلا برش ادج بحجم ناكو.ندملا

 ىرالج نا انكاو سياملاو برعكلاو لك املاب قئأتلا هعبط نم نكي ملو

 . ةسايسلاو ءاهدلاو :ةمكملا با نم مهشيمم روما قولم ىف موق لك

 ءاسرالاو هلاب ظقيتل ”همج لك ىلا تفلتي لازال عضومىف سلج اذا ناكو

 قئاقد نم هراو_جىف عقبام لكب «ءامهاو هيلاوح اع ءرطاخ للاغتشاو ءركف
 نودي .يط مالك كب ساشبالا :ةياق هسالج سنوي ناكو . اهتئالجو رومالا

 مهرظأ ىف الحرم امركم قدي هتبيهو هتازرو هتمسوءراقو كلذ نيكذا

 بطاط هارت كنا ءيما بيرمغ نءو . ىلاعلا هماقم بادا ىلع ظنا قب 3

 نءوملكتب هعمسآ رجاتاا مق هب ىنعي اعوا هياقم وأ هللفش ا لجر لك

 اهنوؤش نع هموكمملا فظودو هناء غو هبارع' نع ب'ىعالا خبشو ةراجتلا
 . كذه ام رخا ىلا ايف عشرا عقو ا ندملا نم مداقلاو

 ىف "هب رسماتلا

 نيمدقالا دنع ةروهشملا روُملا عاونا
 راسم لمع نسمع نجا امم لع لهانمع

 مهلا رايدو. برءلا رايدكهل ةرواجملا رايدلا كلاكو ءرومت رومشم قارعلا

 ”هميثلا ( ١ ) سارال دخت رجالاوا قرزالا نطقلانم نكل ًاضيا نطقاانم نوكتةزداب

 قاياقآبيرمت ”هيكرت ”هظفاىلابغالاو ىدتهلا ىنارغالاك وهدى زرطي ماحلانم عرب
 ٠ افصن .هاتعمو < ”نءلصالا "هيسراف ”هيكرت ءةجتو هلكو ىحصفا ”هيبرماابءآريسلا وهو

 ٠ ًاغاس ب رملا ءاس طق دنع ءابقلاو ماعلا لهادتع زابتقلاوه نييقارعلا دنع نوزلا (؟)
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 نيمدقالا دنع ةرومم ملا زرقا عاولا 300

 درمسأ نا نوريثك انيلا بلط دقو.ةيقارعاا انءونرل "هيئادملا سراف روت امسال

 ةلوقتأ ني رصامملا دنع ةرووشملا اممركدت مث ةيبرعلا تكلا ىف ةررحلا اهءامسا

 ةرسصبلابو : لاقف ةرصبلا رك عاونا مق حا هباتك ىف ىمدقملا ركذ

 4 موشيخلا .م ىئرحلا .؟ ىضلاء5
 ىناوتسطاو ء _ةسالا, م رمحالا ذزريطلا. الركشبلا. و ركسلا.هىرحصلا

 ةلا . 14 اركللا ١ لس . ث'ياملا . 19 ذازالا . 31١ ىلقمملا. ٠١

 ىناجتذابا'ء٠7 ىسورعلا. 19 ىنيرلا .1م ىلاديلا . 1؟نوريملا .11 ىطيرقلا
 ردجلا . ,8 جانربلا. 54 ضوضميلا . ى# ىروبنزلا . 7١ ىمرهاربالا ءالإ
 ىثرقلا . ٠# ىرمعلا . مه ناوسيلا . ؟م قيوشلا . ١ ىنوريبلا 5

 مو رك . سو ناكزحلا . مو

 :نوءبراو ةمست روقلا سانجا نه

 لو

 مشا . مس ىئربلا , مص ضضاسميلا . سا

 ىناوثلا . 1٠ جرحدملا . مو ىناسنملا . مم بصقلا .مال رفصالا نارساجلا

 لغبلاضِس . 40 ىروألا . ؛4لحفلا.. م ىزراولا . م قرشلا. 4١
 , ناشأا . غو موشربا 48 ىناحيصلا . عال ناسوافلا . 5

 نار ءاهسا 151 ص ءبرعلا ةريزج ةفسد هباتك ىف ىنادمملا ركذو

 ىف ةروكدملا .امسالا نم اذه ًارركم ءاجام م منال نمتو) : لاقف جلفلا

 ثاميف رسحبلا ىف ق هناا رو ١ كنذو رولا ديس . ىرفصلا هم : (

 مل سم فاصألا مث »ا ئرسلا مث . 61 ىرفملا المخ ام نارّقلا رئاس

 , هاب ع رامشلا م هج ىدامألا موو ىلا م هوي ليحاصفلا

 ىئرباا م

 .ما.هلث
 ناولا اهو داوسلا مث 10 ضايبلا موو ناقرملا مل . هن
 نع را لمعي الو نيمسلا شيكلا ليج لث. ليجو ةلاها هلو

 اجييجواكبك ةيسرافلاب وهو ءاصدصا 11: نويوذالا اهركذىنلا عاونالا نمو

 ىو ىمسي ىوذاا اذهو فيعض ىون هل ناك امير

 رملاوهو ءاصيشلاو صر

 .54 ىونيال ىذلا رّْهلا فشلا . وم ًاضي'ءاشيشلا وهو ءاون دتشبال ىذلا

 « رخاسفلا» ةيبرعلاب وهو

 ءكأ هتقدر دنيا هلكأت امالزوحملاىونو قوقملا

 باصلا سبايلا رّهل' .بسقلا . 40 ”ىدرلا ف_ثحلا وهو ةماشقلاو مثقلا

 ءام لثدلا لئءهمسا فرعبال رم لك عيل ءكال رش “در : شقلا . و
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 هلا قارعلا باك ريهاشم

 ااا منرلا ىو ناكيكلا ,كىو ندعلا ./# رورمجلا .979 ناذإ

 امعلا . اثإ قيبح نا قذع . اله ةرافلا مع . الو ةراقلا نارصع

 .م41 اذجلا . م٠ قعلبلا . اله ( فورحلا عيج ديدشتي) ىتلا . اله ةوجعلا
 "هيرضخلا مو عاقرلاةدنق .4 ضرفلا .م# (ديد مغي) ةنسلا . م7نايسرلا

 قيرطل' ه1 بايطلا . ٠ نيهابلا . مه ىرشاتجلا.محرحلا . ملب ردنبجلا . مح

 قلم ءاوشملا .ىح مادقملا , نه فرعلا . هي تهمقعلا , هس قريطالا . هع

 انس خذا 11؟ناوشملا . ١1مدجلا. 1١١ رمل ةهنادقملا“ هه نطلا

 ةهلحع ةهنباو ةئم /1٠١ يظحجتلا ١1ج شاثلا . 1١6 قيلاعملا . ٠١4 جوراخلا

 ,موالازؤإ هملاءلال١٠ ملادملا ىءو نوحللا ٠١6

 هآ رقلاتا ريضح نم سمتل: وروغلاءذه نم فرهيامركذأ را 1

 . ًاقلس ركشلا عم مهئامسإلا
 نطوم ىفو

 اهتم مهتدلبىف فرعي اع انوديغي نا

 )20( قارعلا باك ريهاشم
 لمع طوصتاامي لمع 1[ةحدتسم ها لمع (؟ناتوممارمع د ل16ةهفاحستع

 ىدع نب ديز : ام اهملقو امباتك نسم تفىع ةريهش توب قارعلا ىف

 ةريملا اولزن لئابقو نوطب ةدع نمىراصن ( نودارعلا ) و ىدابعلا ديذ نب

 . ناورشونا ىرسك.او رذاملا نإ نامعتال !ويذك . اهوتطوتساف مالسالا

 ,.. ىدع هبا ديز دعب نم رهتشاو

 .ىنوعودو لضفلاو رفعج ب ىحيكءارزوو باتك مهف ماقد( ”ةكماربلا ) اهنمو

 ريذولاو فاول مهيأ امك نرش ىلع فيتنام مهو ( بهو وثم ) اهنمو
 . ربك نع ًاربك مهداو ميملع اوذخا دقو . بيدالاو

 ناك دقو . ”هباتكلاو لضفلا ىف عرب نع مييأو ( تارفلا لآ ) اهننو

 نودء اوناكف . قارعأاىف هءانكللا طيشنت ىف مظعالاببكا نو ل١ ءاقلؤلا

 نءىلي ام 3 ءاقلحلا 5 طيشو ١ءذه طبض ىف اندضءادق [ ] ١

 ١ امال © باوصلا جر 8 بادك ىلع مالكا
 ٠فجتلا يف

 ؛كرفمحلا ةفئاطلا معذ ىلع خبعلا ب
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 انك ريهاشم هاك

 بتاك لك ىلا ةدعاسملا
 ةهقبطلا لها مهعراضمث .ًاطاشنوأرورس هباقوًابهذ ثضداوأ الم دغاكلا!ىف ودم

 ةئ "هيقارلا

 باكلا اب ىتااذا مهرالا ىواتال ةدراش برف

 ١ د كلذ ىف مو . ماخفلا ماظملا باتكحلا ذئنيح غدت كومللا او
 مهارت ذا نوبرمصملا ءايمالا مويلا اهد_ثني ىتاا ةلاضاا دح ىلع ةلاض ناوالا

 ة>الا فن وغااببو باتاك.!!نومءركي

 اعلا ءافللا فس 5

 ةءافكملا

 .ةهللالتلا ةمسوالا مهروفص نوعم ريو مب

 نع مم نم اوقتلا لب طقف دخلا كلذ دنع ن

 رسصملا كلذ ىف اهعبتي ناك ىتا' ةرازولا ءددلقت ىلعلا ىف ة اومولا
 ائه ركذن نحأ اهو . :همداثتلاو فرظلاو بدالاو يعلاو لضفلا ىف هماعزلا

 مساول عالطالا نم عيفر ”ىحام ىلع اوناكو ىفارءلا ىف ءافاذعال اويتك نيذلا ءامسا
 ماك ذئموب اونلوكحي ملذا . ةريخو ”كذحو ”هاردو ”هفاصح ىوذو ىدملا

 عم هتارخزو طا ةدوج الا مهما تاراظنلاو نيواوالا باتك مويلا هيلع

 ًابناكو اللاع ًاريزو مهنم دسحاولا ناك ىلإ « ماقرالاب ماملالاو بالا نم 'ىث
 لزج © نهذلا رس ضاح , داؤفلا قذ ء سفنلا ريك ًاعراب ًاثشن.و « ًاميلض

 دقق الاو.ملاملا: "هيب رعلا ”هقللا ىف بتاكحال ىندملوا !ولعج مهنا ىت> . باطقخلا

 . اهل ظئاحلا هب ملاعلا لبقو لما! رحبتلا لبق ىا بئاكلا عم "ءاتكلا تدجو

 ىبا نب ىلع ربكالامامالا هفالخ ىهىف'رمأا ىف تسسأ# :هيمالسا هقالخ لواو

 « ىئادمهلا نارمع نيدعس هلبتكدقو . "هفوكللاامتدعاق تاكو ( مع ) بلاط.

 بكت . حافسلا دهع ىلا :هقالخلا نم ًالطاعقارعلا قبو . عااد نإ هللا دعو

 ؛دواد نإ بوقعيو هللادبع نب هيوام ىدومالبتكو ؛ ىنابزرملا بوبا وبا هل

 لضفااو هدالواو ىكمرباا دلاخنب ىم ديشرالو ؛ ناوكذن مهارإ يداها

 لضفلا نومأمالو عيبرل نإ لضفلا نيمأاللو ؛ حيبص نب ميهارباو عملا نب

 مهتء مالو( فس نإ دمحاو دوءسم نب ورمعو لمن نسا هوخاو ىلهع نب

 نادم مهتم ١ نب قثاوالو « ثايز' كلما دبع نب دعو ناويم نب لضف'ا

 ؛؟ سابعلاى ب ىلو» نايعلا نإ ميهارا لك وتلا رفءطو ؛ ركذلا فااسأا تايزلا

 قئاوالو ؛ مصتمملا د_ع نب دمحا نيءتسمالا ؛ بياطخلا نا دا رصتئمالو

 نب يح نإ للايبع دمتءمالو ؛ بهو نإ ناماسو ىناجرحلا دوم نب رفعج
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 نوي قارعلا باك ريهاش»

 نب هللادبع نب مساقلا هنبا ىفةكمالو ؛ناماس نب هللا ديبع دضتممالو « ناقاخ

 ىسيع نب ىل-عو نائاخ نب هللا دبع نب دمحو دمم نب ىلع ردتةمالو ؛ ناماس

 خسالا طخ نقثم وهو ردتقمال ًاريزو ناك دقو ةلقم نب ىلعنب دممو دماح نب

 ناهلس ردتقمال ًاضيا بتكو « زربملا بتاكلاةلةمنب ىلع هيبان هركذ هبتشا اميرو
 ؟ ناملس نب هللا دسبغ نب مساقلا نب نيسحلاو دمحا نب هللا دبعو نيسحلا نب

 ؛ىتيصخلا هللا دبع نب مساقلاو مساقلا نب دممو ةلقمنب ىلع نإ دمع ىهاقالو

 ؟ىحم نب دعو رفءعج نإ لضفلاو نمحرلا ديعو ةلقم نب ىلع ند ىضارالو

 ءافلخا ةماخلو ؛ ٠ ناو ىطيرار-ةلا قحسا وباو دم نب دمحا قالو

 ءاشنالا ناورد ىلع هيئاكحو ؛ ىمتلعلانإ دعو دمع نب نيسجلا نييسايعلا

 نبذلا نييقارعلا باتكلا "هقيط تهتنا انه ىلا ديدحلا ىبا نبا دسيملا دبع
 .تاقلطلا اومزال

 ةفالاىلع فياأتلاو فئصتلا اولخدا ةيكلا نم فن.م كانهو

 دحا ةديبع وبا: مهنم ؛ فيلأتلا باتك مسا اوةحتساف امبادآ اونودو "هيب رعلا

 مهرابخاو برعلا :هغلب سانئا لعا ناكونال ؟هفالانود نم لواو نيدودمللا ءاورلا

 4ةملعم نوكيل ةرمصبأ همادقتساو هل د شرلارايتخا كلذ ىلع لدبو مهسااو

 نكم باتك عضو نييريصبلا ماما هيوييس ذيملت ىوغالا ىوحتاا دحا مهنمو

 ١ ماكح ا هب فرت ملعوهو هريغىدتقا هيو ( ١ ) هفللا ؟ هيبرعلا ظافلالا ةين

 نب ركب وه همضاو وا فرصلا مع عضو قوكللا ءارهلا لسم نب ذاعم مهنمو

 فرعيام وهو ضورعلا لع نود دان ليلاس مهتءو ؛ ىرتصبلا ىئزاملا دمع

 لعاضيا عضوو هيلع رعشاا ضرعي ناكف اهدسافو 5 ثا نازوالاحيحص هب

 .ديشرلا دهعيىف كلذ لك :هيرءشلا ام ويعو زاجتالا بسانتنع ثحوهو ىناوقلا

 لمتام وهو عيدبلا ىلع ىف ًاباتك زتمما نب هللا دبع فلا دمتءملا رصع ىفو

 ًاباتك عفقملا نبا ريبكللابتاكللا ف:سروصنملا مايا ىفو .مالكلانيس# هوجو هب

 لب اهقللا م باتك عضو نع لوا هنو بو مسالا اذهب لجر ىلع ثمن ل0)

 ىوحتلادجأ ىوفالاذه بن ركدي م انهي اك'ا و0٠ حت نب لزحلا وه كاذب رويسثلا
 ( برعلا هم)١٠ وه نع فرعتل
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 قارملا باتك ريهاشم ه4

 غعرداتلا نف شسأتو ريشع ىثالا بدالا نونأنموهوةرظانملاوةرضاحلا لع ىف

 ىف ائيفد لبق نم ن6 دقو ق'رملا باك لحاطف نم عاج دي ىلع ىبردلا

 وبا هيتكلا كاوا لوا : ةلوجالا ةاورلا رودص ىفو ةرايسلا "هظفحلا "هفمدا

 فيلاصتو تافاؤ٠ هل ريهشلا ”هيوارلا ىفوكلا ىئاطلا ( ١ ) مثيهلا نمحرلا دبع

 دبع ديعس وبا وهو "هيوارلا مسالا مهلمو ( * ) ًاباثك نيريشعو ًافيل غلبت

 ىريصبلا ةديبع ونا ةهيوارلامهتمو فيلأتلا مح ”هياورلا نم :هعس ىف ناك كلما
 ىناهفصالاجرفلا ونامهتموقذحلا ةدشو ةدوجلامام, ف:صم ىتئامىلع وبرب ام هلو

 بتكوراث ١ هلو قارعلا باتكص فن ىفلخاد وهنأشت٠ ىدادغبلاو السا

 تاطنو علطتلا ةوشن مهيف تيد لئاوالا معا برعلا سوؤر تضغن انهو هج

 نوجرتملا قارعلا باتك فاس يف لخدف روتاارسع ىف هحرتلاولقثلل مهمالقا

 دادغب ىلااهتئازخ لقا (ةرنا)دالب هلإلتحادنعوا نو يه دبع ىفءأدبم ناكو لما 'ةلمحوا
 ناني ىلع”هجرتايماوا ديشرل بيبطاتحوب ىتاتف بتكللابة نود ش٠ نا زخلا تناكو

 اهميعز هسا رثحت تناك كيلا ”كماربلا تدب نمةل؟

 نومأملاهّللادبع ىلا "هفالؤللا تضف الو ىعولا لرب ل كاايذ ف غامدلاو باقلا ىفاماولذبف

 ى> بتءاكحلا عابتبالهمساشااعاقسالاو :هيئان' عاقيلا ىلا نييتدكحلا ذفنا

 بدتناف امفراعم ظااعو مالاراكف رافد نما هيا ت'اوبر دادغبىف تحبصا

 ةهياغلا كلت ءارو ًايعسرلا-١ املا ىحانج يبكحرو :«جرتال بات.كتعلاو. ماعلا

 ف نولجملاو نفلا اذه ىف نويماصتخالا غبن ى> 'هقاطلاو عسولا لك لذبو

 ًانقتم ناكو ىداسيعلا قحسا نب نين> نومألا بيبط مهاوا ناكو ةيلحلا كلت

 محرت اهيلاو اهتم لوقثملا نيتفالا قئاقد ىلع فوتولاو :هنامالاك :همجرتاا بادا

 ءاسمكملا بتك نم ةدعو هئيهلا ىف ىط-حللاو هسدتهلا ىف سديلقا باتك

 نوت ىف عرب ًافو-اينو أ نب تباث نسحلا وبا مهنمو ءابطالاو
 نيمداملاو نيمحرتملا دادع ىف نودمألا هلخداف مولع ةل_# ىف 5

 ةلاضاا دشنت

 بو

 7ىلا مالك نم ربظي )١(
 نب ةتاوع قارعلا رايد نم مهم ناك نممو ىدم نب مثيلا اوقبس ةاورلا نم نيريثك

 نيس تسرومفا بحاص هلدع [5] ( برعلا :هفا ) ٠ ىفوكلا م لا

 ٠ ميدنلا نبال تسريفلا باتك ىلع فقي مل هنا
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 هاو هل يماس ىف نييناملالا تايرفح

 هو ( ١ ) ىربطلا ٍناخرفلانإ رح مولهو
 نبا نينخل ناك دقلو مصتعلا :فالخ هتافلؤعو هب تامل ًامجتم ناكو نيماسملا

 خللا

 ةفسالف رابك نع قحسا نب بوق

 نم لضتا هوباو ”هقرعمو لقا ىف هقطو هب ىدتفا قدسا هل لاعب
 بناكلا عفقملا نبا مهن مهو ةراسع حضصقا و ؟يولسا حاساوأنايب حما هلال محرك

 بيبح نب ميهربامهنمو . روصتملا ردفمج ىبال محرت ( مز ىنراقلا ىبرعلا
 دمع مهنمو ”هئيهلا نف ىف دانه دنسلا باتكروصتمال حرا ىذلا (م )ىدازفلا
 بولا بلل داليا فاط نم وهو نسحلا هوخاو ىزراوألا ىموم نب
 كلفلا ةدعاق ناك ىذلا دنهدنسلا باتك راصتخاب نومألا ءرما دقو اهنجرتو
 شع فحناا ٠ برعلا دنع

 ءآيصاس ىف نيدامالا تايرغح
 ]1س ؟هدتاامع لج قلاعسممتا» قل كس فلاتل

 نم داك ت1 ىف سشبنلا ريدم م لفه دو بيفت نا دمب ( برعلا 2 (

 اما 0 09 نيذلا 0 شعب انيلا 0 اةقوت هنأ
 :لاقف ٠ مالعالا ءكململا ,ًالؤه اهنع هحازاو.مايالا هنرمط تناك

 ةقورعملا "هي رخالاوه « اراوكلبو ١

 7 ةىرطلا[اذك] «ناجرفنيلع» 0

 نبذلاب احلا نيمجنملا ريهاشم نم ىربطلاناخرفلانب رمع صفح وباو ٠ نيهاظ طلغ وهو
 حراشوهو روصنملا ”هفياحلا صا [مالك ؟] ه 1١48 ةنس تسسا نيح دادغب اودنه
 [ برماا ةفا) ٠ سويثورد باتك

 عققللا نياو « ىسرافلا برطخلا عققاا نبا » بتاكلا هب هامسام انه انهلصا [؟]
 ةلاقملا هذه بتاك هركذ ىذلا 1 برعلا ةفاإ 5 ٠

 نكر بتاكلا نا ىهاظلاو ٠ هل دوجو ال لجر وهو 0 ىوارفلا نب دمحو وه
 سرافوادنبلا ف 'هءوهطملا بنكلا نم اما امي ًافيرحت اهفرحم عيطلا ةهميقس بنك ىلا
 حصالاو ٠ اهب كلا ”هميقلا 2 بهار نم اماون+.* ن١ ريصم عباطم ضعي وا
 هعرات : كلفلا معد عيدبلا جعجع لا ”ةمالملا كلذ ققح دقو ٠ هاثدرواام

 ىح اهياطحلاب ريشي مل

 ىلا٠١و5 ص ىفءدولا 4

 هلا "ها ] ٠ ةليجلاةلقتاا ضا
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 مآ صاس ىف نيرالالا تايرفح هلل

 ءريوقلا» ميضعي همهوتاك ًادبا سيو «روقتملا» مساب رادلا كلت نم نيئثدحللا دنع

 .! ( :يريصاا ميلا وا ةةيسراقلا فاكلاب) «ريوكلا» ظفلت ىتلا نيباهوار *

 نم هيك م ”هملكلا نا (180:1) برعلا تهغا ىف هيلا مرهذ امزاو نيظفالا

 دجو دقو . هيأ بيرال باوصلا نيع وه «ريبكلا لميلا» ىأ ءاراوكد و «لبد

 كود تاعج نفادملا كلت ناحجرملانءو مالسالا لع "هّساس :ربقع هراوج ىف

 ك-!اهيلعتاد 6 رصقلانم ًاببرق لكيملا ناكو هب ةكربت لعبلا لكيه

 يبمانب هلازتمملا ريمالاو : هصن اذه ًاميقر هضاقنا ىف نوئءابلا دجو دقو
 .تا

 ىنثلا مما هدحا فورعملا نيريهشلانيرصقلا ”هثيمب رصقلا اذه نيئمؤملا

 بوما رضيخالاو . نييو.الا» افلخ نم ىناثا ديزب , ىألا (, 111 ديدشتي)

 ريكا هنا الا (48 :* برعلا ةغا عجار) لددلا :ةمود بحاسم رديكالا ىلا

 ىشأ')نبرسصقلا كنيذ ىلصا نا ىلا بهذ دلف-:سه روتك دلا ناكو .ريثكب اههنم

 تبحاص هفصو ىذلانيمكب ىراخلا واىلدساا وا ريدسلا لاثع ىلع (رضيخالاو

 ءانوقألا ىف لك وتملا ثدحا : هلوش (سيراب :هعبط نم 195:9) بهذلا جويم

 نإ كلذو :هقورالاو ءنيمكلاو ىريطإا» فورعملاوهو هنوفرعي ساثأا نكي مل

 ى نه هينامعلا ١ نءةريغا كوله ضعب لا ىلاءالا ضعي ىف هثدح هرامس ضعب

 هحوال اكو نرحلا ةروص ىلع ةريطا ىمو هرارق راد ىف اناس ثدحا رصن

 ساحب هيث قورلا ناكف . هلاوحا رئاسيف اهركذ هنع بيغي الثل اهيلا هليمو اهب

 نامكلاا اهنيذل'انيتيبااقنوكيو .ةر معو ه:.ينامكللاو ردصلا وهو كلما

 .ة>اام لاش !ىفو .ةو كما "هنا مم نيميل'ىفو هساوخ نم هيلا

 ةثالثاا باوبالاو نيمكللاو ردصلاءؤاضم مي دق قاورلاو ؛ بارششأا نم هيلا
 ىلإ ةئاض« نيمكللاو ىريطاو تقولا اذه ىلا ناينبلا اذه ىمسف قاورلا ىلع

 (1).ةهياغلا ءذهيىلا روشاو هللط ًامامتلا كلذوف لكوتملا سائلا عبتاو . ةريخلا

 نسحا ءائبلا اذه صو ىف اوداجا برعلا نا : كلفته روتكدلا لاق دقو

 بداىف ىروذيدلا ةبينق نبا لاق ( ريدلاو ىلدسلا ) : ءاانبلا اذه ءايسانمو ]١[

 ىذلا وهو ةلخادم بابقثالث ىف ةبق ىا ىلداس هلصاو برعم ىمراف ريدساا:بئتاكلا
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 ما ساس ىف نيينامالا تايرقح

 م«ءنيم.كب ىراخلا» نا مماوق ىف اوقدص دقلو . ةداجالا

 نيحانم برخلاملا بهاذ

 ه3 آلا روص ند

3 

 وم ريوأدصتلا هذهنم ةدع نو
 طاعم»: لفه روتكدلا ءأرق دقو . فورحلا طوق ريغ «سمسم حا

 ورعلا جان ىف لاقو برعاف ( ىلدين ) ساتلا هيمي

 الث هناكعهلدهس»ةيسرافلاب ١و تابملا ىف اك نيمكي ىراملاط توب

 ٍ : وغلا نا
 ةقءنا_لاك هطغع !ذكىراحلاك هلوقد: لاق

 ىريغاك وه ىراخلا

 ني.كب ىراغاك » مهلون اوءهغيرل نةدحلا

 نال“ ىراملا ا .قعاتع ن

 طا ىلإ ةةء ىإ

 اذه ةب

 ةعفارص امضرا 10 اده قيوف 0 سدجانم فدحاو ةويس ىلع هذه انمايا ىف

 د كا. قف اعدوو ل , داك ما مدق فضا و ةهسّئرلا ةفرغلا قوف
 ٠ سو.اوغ كلذ لق ٠ ارنم لك ىلءوا ةثالثاا هلاوج

 ٠ ىلعف ىلع ىلدلا : هلوق الا هيف سيل ىذلا

 ٠ ني' ىوفألا مالكهإ * نيمكب ىراحلا تيب ىف تويب

 -احصلا ىلع ادع ةحرتم ىف
 3ع هنا لذ هدا ةييرافلا ةهلصاو

 مهي سوياوغ نا مالكلا اذه نم ىهاظلاف

 لاقو٠اه' ضرع مو اهلفغا هناف ىكسريمزق

 ظأ' أكتم هلو سيرسل هبلع سلجم وشحم

 ُُظ 0 0 الو ريدلاا الو ىلدا ىنعم مهف رفالا

 تاياف ةلدأا ام ١ "ةجاطلا دنع

 ميلا ؟ةينثاللا ىا ”ةيمورلا
 يأذ اف ىلدلا
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 5 سماس ىف نييئاملالا تايرفح ه1

 لكيم امدخ نممداخ ىندعع سمشم و وه روصلا ,ذه مطاعم و ىاءسيشم

 ًاسامش شاقنلا 3 ٠ ةرطاستلا ىراصن تالمعتسم نم سمشم ”هملكلاو

 ير
 ليئاعو ش

 ئنأا راتخلا ريصق فسوف تايقىتاا! ت الا علاط نمو .اهيف مهل امنوروصي

 علا ريصع ىفةرطاستلا ناكو .ًايرواعن ( لكيه مداخىأ )

 نب مروصق نوقوزيو نرذيزي مهانيأر اذا ءرغ الف ىب رقلا "هبا

 «رابشلا» ةروص لدم الوال «راتغ و ةةحهيك انيارام

 نا ىنارسهنأ اريذا نكي م كهنالش وقنا' كلت روصم "هيلا ريصتبالا عطب نا نكمل

 ةسيلكلاىف دجبلاسأري ىذلا ساشا وا نهاكنلا وهرابشلاو رابشلا بايئرومي

 ؟ةستكلاىف ءاشمرب ملا (159:1 برعلا تهمل عجاد) ل لاق نولصإا مهو

 شم هديؤي ام اذهو. 0 ىرا هدلا شوقناا كلت ءروصم ناك اذا

 ١ لك ءآ صاس ىف مويلا نييقثلا ءاملعلا

 .انه اه ركذل لال ةلدالا ءذه

 ىيزادعضوم قيفح ىف ةيعسوةمسو ”هلاثك عرش لفتره روتكدلا نا مث

 ريغ مسدنعو . تالالا لك

 نومتيزوهقر ىف مساردكوت اهركذ ىتلا (مدونإ برعلاةغا مجار) نشا وا

 نال.نيمدقالا راركلا نيخروملا وا ريهاشأا باتكلا نم“ اهريغو هئافلؤم ىف

 ماريدس روس» ىهو ىرخ'ةلضءت لاصتالا لكةلصتةلث لا هذه

 نايلارصعلا اذهيف ءاملعلا بلغا بهذ دقو.ايبأا راشملا رافسالا ىف روكذلل
 «نيينامارو-

 ةمالعاا وهو نيرئاملالا نم نييروشالا» (ملعدحا م
 د.ليجدو ةمقاو «يبو'»

 نا01.1[[هأاطئاطلل ناقوه'همالما' لاق دقو 11ج اا'ةماعام» راكتو وغوه

 ا شح وتةيايرسساا حرت سقف ناو نوفي زاه ركذ ىتأا يوان م بار سقف ربغلا

 .برعلا اهركذىنلا اداب ودام نيا رق دجو مث (سء»:1 برعلا هما عجار)

 , ل سحتتا ريم درودالضافلا وهونياربىف 3 راثإ'ء اماعدح !ماق دقت مويلامإ

 دقث دلة سآ يه روتك دلااما.هيار ىلءراكت و قفاوو ثحبا١ اذهل ىدصت و1

 ىبيدأ نع ثحبا+ املعلا فئات! نا نم دب الناو هءالكف تيصم و قم راكذو ناىار

 ن ًالاةروهثملا نوفسيطراوج وو (1) (ىرانن) مسا مويلاةقورمملاةيقولس راوج ف

 3 يي سس
 رذخف مساب هب تيمس دقو ” هيقوالا ثيدح مسا وه ىرانم [1]
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 هاو مآ صماسف نيرناملالا تايرفح

 . امريغ راوج ىف ال () (كإب ناماسب
 نلفت هروتكدلا ذخاهنسلا هذهنع راذآ رهشرخاوا ىفو

 ىو (س)( ىمياقلا ) رن ىرخت ىلع وهو روانقلا وا (؟) رواغلا مويلا حسي

 هباتك ىف صن وج ءامسىذلا عضوملا هلا ]و . (4) ىصاصرلاب عمتجم ىذلا عضوملا
 ث هيأ دجو دقو ( رطانقلا 0

 ”هضكاربئاراو ءآ دجاامنمراهدالطا عضرتتالانغاممو ناسرف روصب !هنماعيط

 ”هعويطم شوقناهياع فزالا رسسك نم ًاريثك أن

 ؟ماتخاو راهزاموسر ًاضيا ايف دجو دقو” هعونتم هيسدنه مورو ةريثك نابلصو
 هذه نمر. عنصلا ”ةميدب ىهام شوقا هذه نمو تاناورح رود اهباع شق دق

 كلت ىف دجوام باغاو كءنه
 اهنا الا ءآ صاس ىف الث. اودجوام ماتخالا

 ٠ طقفةيقولاب نئادملا تصخ مي*

 ا 33

 ءةص لاح وتس دنع اهريشثلا غوش 1
 ( برعلا ةفا )

 « روآناجوا روناج»فيحصت وارواناجرصق
 لع قتال الر ٠ ًارئاط وا ناك أه 3
 نم كانه ام ةرثكل كلذك تيمسو ناو-يغاو إلا 9 زجل باب ن

 اييف نولوقي ضعبلا ذا ةرانق عج اولا وهو قارعلا ىف رخآ ىنم» روانأال نا ىلع
 جانا بحاص لاق اى انادنع ةرانقلاو ٠ ريمثا لوالاو روانق رخالا ضعبااو تارانق
 هخولملا همتغ وا ) رحألا باصقل! اهسيلع قلمي ( فقاقعب ) ةيشخ سورعلا

 دوجوملاو دوجوءريغ وهو روقك رونق عج وه حيصفلا ىف روانقلانا ىلع ٠ (.اهعيبي
 سرعلا ليقو “بش لك نه تار

 ( برعلا هنا )

 رخضلا وهو ساعك فك ةحوتفملا واولا ديدعت رونق

 ٠ ؟ىبث لك نم بمصلا
 قش دقو ( توقاي نع ) لكد.لا هيأبا نم !سماس برق تاكاوزم مئاقلا (؟ )

 (يرملا هما ) اد عسي ريل اويلي
 ١ ةهفل مجار (؟ )

 ا(
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 اهضرانطابؤتدجو ىتاا هعدملا راثالاب

 (برعلا اهقلا١
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 نيمدقالا دنع ةروم ملا رولا عاونا هل.

 درمسأ نا نوريثك انيلا بلط دقو.ةيفارعاا انءونرل ”هيئادملا سرا روغت مسالا

 بتاكل ىف ةررحلا اهءامسا

 ةرمصبلابو : لاقف ةرصبلا رك عاونا ماقتلا نسحا هباتك ىف ىمدقملا ركذ

 .4 موشيخلا .# ىئرحلا . ؟ ىبضلا . ١ :نوءبراو ةمست رولا سانجا نم

 :لوقنأ ني رصاءملا دله ةرومشما اممرك دنمث

 ىناوتسطلاو ء رةسالا. م رمحالا ذزربطل'. الركشبلا. ؟ ركسلا.ه ىرحصلا

 لو :هرقلا . 11 اركلا ١س. ثاياملا . 39 ذازالا . 3١ لقملا ٠ ١

 ىناجذ ايا ء» ٠ ىمورعلا. 18 ىقبرلا .1م ىلاديلا . ؟؟نوريملا .11 ىطيرقلا

 ردجلا . 38 جانربلا. 4 ضوضعيلا . #7 ىروبتزلا . 57 ىميهاربالا ١.
 ىثرقلا . ٠# ىرمعلا . وه ناوسيجلا . م قيوشلا . "ال ىنوريبلا 5
 مكي ركملا . مو ناكزحلا . موزي رشا . مس ىئربلا , ماس ىاسميلا . مل

 ىيناوغلا . 4٠ جرحدملا . مو ىنا آلا . مم بصقلا .سال رفصالا نارساحلا

 لغبلاضِس . 40 ىرونألا . ؛4لحفلا.. 4م حزراولا . غم قرشلا“
 . ناشاا . وو موشربلا 44 ىناحيصلا . ع19/ ناسوافلا . عج

 نارمت ءامسا ل51 ص ءبرعلا ةريزج ةفسو هباتك ىف ىنادمملا ركذو

 ىف ةروكدملا ءامسالا نم انه ًارركم ءاجام قرب لعنال نحتو) : لاقف جلفلا

 حبلا ىف قرفيهلا كنذو روُقلا ديس . ىرفصلا ه6 : ( ةرصباا روت

 م .ه# فاصالا 5 هع ىرشلا م . ه1 ىرفملا السخ ام نارعلا رئاس

 رمش مل. مال ع رامشلا م هج ىداملا مل.وم ىتجلا مث . ه4 ليحاسفلا

 ىنريلا مث . ةريثك ناولا اهو داوسلا مث ه١ ضايبلا مثوو ناقرملا م همم

 هاما. هلله نم را لمعي الو نيمسلا شيكلا ليج لث. ليجو ةلاها هلو

 اجييجواكبك ةيسرافلاب وهو ء اصئصل 41: نوبوفالا اهركذ ىلا عاونالا نمو

 ىون ىمسي ىوذلا اذهو فيعض ىوت هل ناك ارو « رخاسفلاو ةيبرعلإب وهو

 ا وو هتادردتيا هلكأت امالذوجملاىونو قوقعاا

 وهو ءاون دتشيال ىذلا .14  ىونيال ىذلا رْلا فشلا . هس ًاضي'

 باصلا سيايلا ركل ءيسقلا . 48 ”ىدرلا ف_عحلا وهو ةماشقلاو مثقلا

 ءام لثدلا لثءةمسأ فرعبال رم لك علا ء كال را ”ىدر : شقلا . 55
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 هلا قارعلا باتك ريهاشم

 .ال# رورمجلا .الا» ناذرج ما الإ ميلا ون. باكتكلا . وه ندشلا
 ءالال ةيئامعلا . الو قبح نإ قذع . اله ةرافلا مع . ال4 ةرافلا نارصم

 .41 اذا . مءقعليلا . الو ( فورحلا عيج ديدعت) ىلا. ال4 :وجعلا

 ”هيرضخلا. مو عاقرلاةدنق .864ضرفلا.مس (ديد شتت مشب) ةنسلا . م0 نايسرغلا

 قيرطل'41 بايطلا . ه٠ نيهابلا . ىهىرشالا.مهرحلا . مب ردنمجلا . مح
 .ةال ءاوشملا .وج مادقملا , هه فرعلا . هك تهمقشلا . هس قريطالا . هع

 ادع خذبلا 1؟ناوثملا . ليزمدجلا 1٠١ رممإ ةهنادقملا“ هج نطلا

 ةهنحم ةهنباو ةنع ٠١7 يشيجملا ٠ شانلا 1١6 ٠ قيلاعملا . ٠١4 جوراخلا

 .مودلالؤ١ هملاء ل١٠ مادعلا ١1و نوحللا ١٠م

 هآرفااتاريضح نم سمتلثوروقلاءذه نم فرءيامركذ: رخآ نطوم ىفو

 . ًافلس ركشلا عم مهئامسإامجردت اذن معدلي ىف فرعي ام انوديغ نا

 1١( ) قارملا باتكر يهاشم
 آعو ظةستلا ني لمع [معح متم ء( لمع ( لات ئمماتمع م 216ةهدامستع

 ىدع نب ديز : اهنم اهملقو اهباتك نسحب تفرع ةربهش توب قارعلا ىف

 ةريحلا اولزن لئابقو نوطإ ةدع نمىراصن ( نو.دارعلا ) و ىدابعلا ديز نب

 . ناورشونا ىرسك.او رذنما نب نامعءالل !ويتك . اهونطوتساف مالسالا لبق

 . ىدع هبا ديز دعب نم رمتشاو

 دك مهيأ ماقر( 'ةكماربلا ) اهنمو

 ريذولاو فاوملا مهيأ امك نبرشع ىلع فثبام مهيأو ( بهو وب ) اهنمو

 .ىموعودمحو لضفلاو رفءج ىحيكءارزو

 .اراك نع اريك معداو مهملع اوذخا دقو . بيدالاو

 ناك دقو . :هباتكلاو لضفاا ىف عرب نع مهيأو ( تارفلا لآ ) اهنمو

 نودء:اوناكف . قارعااى :هانكلا طيشذ ىف مظعالاببسلا نويسانعلا ءافلخلا

 اي ام ىف ءافاملا باتتك ضعءب طبضو

 ةيرفمجلا ةفئاطلا معز ىلع خبشلا
 هذه طبض ىف اندضءادق [ ] ١

 ماما  باواصلا جبل » باك ىلع مالكا
 ٠فدالا يف
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 قارعلا باتك ريهاشم هاك

 باكا اب ىتا اذا مرالا ىوا ال ةدراش برق . بتاك لك ىلا ةدعاسملا

 "هقبطلا لها مهعراشمل .ًاطاشنو ارو رس هباقو ًايهذ فكحاو اله دغاكتا!ىف'هودم

 ملا باتكحلا ذئنيح مف كومللا اوديقن :هيقارلا

 ىتاا ةلاضاا د ىلع ةلاض ناوالا

 كلذ ىف ىعو . ماخفلا ما

 مهارت ذا نوبرصملا ءايمالا مويلا اهدب

 ,هئلالتملا ةمسوالاب مهر وف ص نوءمريو مءافتحالا فن وغلاسو باتك.انومركي

 نع مب نم اوقتلا لب طقف دا كلذ دنع نويسايعلا ءافلخلا فس ملو

 رصعلا كلذ ىف اهعيتي ناك ىنا' ةرازولا ءددلفت للا ىف ةءاقكللا هيأ اومسوت

 انه ركذن نحأ اهو . ةةمداثااو فرظلاو بدالاو يعلاو لضفلا ىف تاعزلا

 مساول عالطالا نم عيفر ”ىحام ىلع اوناكو ىفارعلا يف ءافاذحا اويتك نذلا ءامسا

 مهاك ذئموب اونوكحي ملذا . ةريخو "كاجو ةهاردو ةهفاصح ىوذو ىدملا

 عم هتقرخزو طخلا ةدوج الا ممهجال تاراظنلاو نيواودلا باتك مورا هيلع

 ًايئاكو ًاسلاع ًاريزو مهنم دسحاولا ناك ىلب « ماقرالاب ماملالاو باسخلا نم 'ىث

 لزج © نعهذلا رسضاح « داؤفلا كذ ١ سفنلا ريك ًاعراب ًاثثنءو « ًامدلض

 دقق الاو.ملاملا: هيب رملا "هفالاىف بتاكل ىنمم لوا !ولمج مهما ىت> .باطخلا

 . هل ظئاحلا هب ملاعلا لبقو ململاىفرحبتلا لبق ىا بتاكلا عم "ءاتكلا تدجو

 اي ةةيمالسا ةقالخ لواو

 ءاقشناكو ( مع ) بلاط
 ىبا نب ىلع ربكالا مامالا"هفالخ ىهق'رملا ىف
 2 ىئادمهلا نارمع نيدعس هليتكدقو . "فو

 بتكف . حافسلا دهع ىلا "هقالخلا نم الطاعقارعلا قبو : عقار نب هللادبعو

 ؛دواد ن بوقعيو للادبع نب هيواعم ىدهممالستكو ؛ ىئازرملا بوبا وبا هل

 لضفااو هدالواو ىكمرباا دلاخن يم ديشرالو ؛ ناوكذن ميهاربا ىداهالو

 ميرلا نب
 مهتم الوإ فالوب نإ دمحاو دوعسم نإ ورمتو لوس نإ نسا ءوخاو للمس نب

 نلضفلا نومامالو ميرا نإ لضفلا نيمااللو ؛ حيبص نب معارإو

 نادم مصتمملا نب قثاوالد « ثتايزا كلإا دبع ن د#مو ناورم نب لضفلا

 ؛ سابعلا ب ىلو» نابعلا نإ ميهاربا لك والا رقءطو ؛ ركذلا فلاسلا تايزلا

 قئاوالو )1 مصتمملا د_# ن دعا نيد ةسمالو ؛ بيطخلا نبا دحا رصتامالو

 ن يعن فايع دمتءمالو ؛ بهو نا ناماسو ىئاجرلا دوم نب رفعج
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 نإ هللادبع نب مساقلا هنبا ىف .كءالو ؛ناماس نب هللا دينع دضتممالو < ناقاخ

 ىسع نب ىل-ءو نائاخ ن هللا دبع نب دممو دمم نب ىلع ردتةمالو ؛ ناملس

 خسالا طخ نقم وهو ردتقمال ًاريزو ناك دقو ةلقم نب ىلعنب دعو دماح نب

 ناهلس ردتقمال ًاضيا بتكو « زربملا بتاكلاةلةمنب ىلع هيباب ءركذ هبتشا ارو
 © ناملس نب هللا دبع نب مماقلا نإ نيسلاو دمحا نب هللا دبعو نيسحلا نب

 ؟ىنيصخلا هللا

 ؛ىحم نب د#عو

 ءافلخلا ةماشو ؛ ةلقع نباو ىطيرار_ةلا قحسا وباو دم نب دمحا ق:ءالو

 ع نب مساقلاو مساقلا نردمو ةلقم نإ ىلع نب دع ىهاقالو

 نإ لضفلاو نمرلا دبعو ةلقم نب ىلع نبد# ىضارالو

 ءاشنالا ناورد ىلع هئاكحو ؛ ىمتلعلانإ دعو دمع نب نيسجلا نييسايعلا

 نرذلا نييفارعلا باتكلا "هقيط تهتنا انه ىلا ديدطا ىبانا دع دبع

 . ءاقلخطلا اومزال
 ةفالا ىلع فيلأتلاو فينصتلا اولخدا نييقارعلا ةيتدكللا نم فن

 دحا ةديبع وبا: مهنم ؛« فيلأتلا باتك مسا اوةحتساف اهءادآ اونودو هيب رعلا

 مهرايخاو برعلا :هقلب سانثا يلعا ناكدنال هفالان ود نملواو نيدودعملا ءاورلا

 نوكيل ةرصصيلا نم همادقتساو هل د.شرلارايتخا كلذ ىلع لديو موساياو 4ةملا

 باتك عضو نييرصبلا ماما هيوريس فيملت ىوذالا ىوحتاا دمحا مينو

 ؟ هيبرعلا ظافلالا ةينبا ماكحا هب فرعت ملعوهو هريغىدتقا بو ( ١ ) هفللا

 نب ركب وه هعضاو وا فرصلا لع عضو ىفوكلا ءارهلا ملسم نب ذاعممهنمو

 فرميام وهو ضورعلا ىلع نود دان ليلا مهو ؟ ىرصبلا ىئزاملا دمع

 لعأضإا عضوو هيلع رعشلا ضرعي ناكف اهدسافو اهيرعشلا نازوالاحبحص هب

 .ديشرلادهعىف كلذلك :هيرءشلا ام ويعو زاجتالا بءانتنع ثحوهو ىناوقلا

 لمتام وجو عيدبلا لع ىف ًاباثك مل! نإ هللا دبع فلا دمتملا رصع ىفو

 ًاباتك عفقملا نبا ريبكللا بتاكل فةسروصأملا مايا ىفو .مالكلا نيس هوجو هب

 لب هفللا كم باتك عضو 0 ملا

 ىوحتلادجأ ىوفالا' ذه كاذب رووبثلا

 ٠ اوه نع فرع
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 قارعلا باتك ريهاشم 614

 خداتلا نف سسأتو رششع ىثالا بدالا نونف نموهوةرظانملاوةرضاحلا لع ىف
 ىف انيفد لبق نم نك دقو ق'رملا باك لحاطف نم عامج دي ىلع ىبردلا
 تكلا كئاوا لوا . ةلوجتملا ةاورلا رودص ىفو ةرايسلا "هظفحلا :هفمدا
 فيئاصتو تافاؤ٠ هل ريمشلا :هيوارلا ىفوكلا ىئثاطلا ( ١ ) مثيهلا نمحرلا دبع

 دبع ديعس وبا وهو ةهيوارلا مسالا مهنمو ( * ) ًاباتك نيرشثعو ًافين غلبت
 ىرصبلا ةديبع ونا "هيوارلا مهنمو فياأتلا مج ةهياورلا نم "همس ىف ناك كالملا

 ىناهفصالاجرفلا وبامهموقذحلا ةدشو ةدوجلا مام, ف :صم ىتئامىلع وبري ام هلو

 بتكوراث ١ هلو قارعلا باتكص فام ىنلخاد وهنأشن٠ ىدادغبلاو السا

 تاطشنو علطتلا ةوشن مهيف تبدو لئارالا مءابرعلا سوؤر تضفن انهو هج

 نوجرتملا قارعلا باتك فنسىف لخدف روناارسع ىف همحرتلاو لقال مهمالقا
 هادف ىلا اهتئازخ لق و(ة

 ناني ىلع” هجحرتلا ماوا ديشرل بيبطانحوب ىتادف بكلية وحش»نئازخلا تناكو

 مربأ'ةلئاهلا) "ةكتماربلا تدب نمل:

 لل كايذىف غامدلاو باقل ىفاماولذبف

 .ةنا)دالب هلإلةحادلعوا نو يه دبع ىف ديم ناكو مما 'ةلمحوا

 ةلاضا دشنت فعج اهميعز هسا رت حن تناك("

 نوم أهلا دبع ىلا ”هقالؤللا تضف ااملو ىعولا ليد
 ى> بتكحلا عاشال همساشلاعاقسالاو :هيئان' عاقبلا ىلا نييتدكحلا ذفنا

 بدتناف افرام ظااعو مالا راك رافد نم'هيااع تاوبر دادغب ىف تحبصا

 ةيافاا كلت ءارو ًايعسرئادطلا ىحانج بكصرو "هجرت باتاكعلا و. ملعلا
 ىف نولجملاو نفلا اذه ىف نويساصت+الا غن ىتح :هقاطلاو عسولا لك لذبو

 آنقتم ناكو ىدابءلا قحسا نب نينح نومأملا بيبط مهاوا ناكو ةيلحلا كلت
 مجرت اهيااو اهنه لوقنلا نيتفالا قئاقد ىلع فوتولاو :هنامالاك "هجرتاا بادآ

 ءامكحلا بتك ندم ةدعو هئيهلا ىف ىلع حلاو :هسدنهلا ىف سديلقا باتك

 نوتف ىف عرب ًافوليثو ًابساح ناكو ةرق نب تبان نسحلا وبا مهنمو ءابطالاو
 نيمحاملاو _حرتملا دادع ىف نومأللا هلخداف مولع ةل_ ىف

 يدنا نبال تسريفلا باتك ىلع فقي مل هنا
 اوع قارعلا رايد نم مهنم ناك نممو ىدمب نب ممل اوقبس ةاورلا نم نيريغك

 كنيس تسروفلا بحاص هلدع [؟] ( برعلا هفل ) ٠ ىفوكلا مكملا
 [برملا ةغا|
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 55 ل سماس ىف نيرئامالا تايرفح

 ةفسالف رابك نم قحسا نب بوقءيمبنمو ( ١ ) ىربطلا ناخرفلا نإ رم مونمو
 نبا نيل ناك دقلو ممشلا "فال هتافلؤعو هب تاحمأ ًامجنم ناكو نيماسملا
 نم لضنا هوباو تاغالا هقرعمو لقدا ىف قطو هنأ ىدتفا قدسا هل لاعب
 بتاكلا عفقملا نبا مهنمو ةراسبع حصقاو ًابولسا حا ساونا حصا هنال حرت
 بيبح نب ميهربامدهنمو . روصتملا ردفعج ىبال محجر ( ؟ ز ىنراقلا ىبرعلا
 دمع مهنمو 'هئيهلا نق ىف دنه دنسلا باتكروصتمال محرأ ىذلا (+ )ىدازفاا
 بتوحلا بلط دالبلا فاط نم وهو ندسحلا موخاو ىزراوألا ىموم نب
 كلفلا ةدعاق ناك ىذلا دنهدتسلا باتك راصتخاب نومأملا ءرما دقو اهتحرتو

 ع فجناا , برعلا دنع

 ا ص اس ىف نيياملالا ت

 ]1س ةونوتالعع لص قلاعسسل» قل كيسفتتتا
 نا دمب ( برعلا ةغل )

 املا هدالب

 نم داع ,كرصاس ىف شبنلا ريدم دلف:ىه روتكدلا بين
 ٠ ءاوق تمدتسا نا دعب لاذشالا فنأتساو ةنلا هذه كش لئاوا ىف

 ام ميسفناب اوأر نيذلا ءاآبدالا ضعب انيلا بتك دقو.ًابيمع ًاقفوت هتافشتكم ىف قفوتف
 :لاقف ٠ مالعالا ءآكململا ءالؤه اهنع هحازاو.مايالا هنرمط تناك

 ةقورمملا "هب نا نيئحابلا ني.قنمال نآلا حضتا خالاوه « اراوكابو
 مهيب 5
 . ىربطلا[اذك ] «ناجرف, يذلا مسالا انحلصا 1

 نبذلاب املا نيمجنملا ريهاشمنم ىربطلاناخرفلانب رمح صفح وباو ٠ ىهاظ طلغ وهو
 تدنن قي ادن او دبع حراشوهو روصنملا "هفياخلا عاب [مال 75-1

 [ برملا ةفا) ٠ سويئورد باتك

 مفقلا نباو « ىسرافلا برطخحلا مفقملا نبا » بتاكلا هب هامسام انه انهلصا [؟]
 ةلاقملا هذه بتاك هركذ ىذلا [؟] | برعلا ةفا] + اهب تمني ىح اهباطحلاب ريكي 0
 نكر بتاكلا نا ىهاظلاو ٠ هل دوجو ال لجر وهو مذكل« رارفلا نب دممد وه

 سرافوادنبلا ىف 'هعويطملا بنكلا نم اما امي: ًافيرحت اهفرحم
 حصالاو ٠ ؟هباتكلا "هم 0 5 5

 هعرات : كلفاا مع 0 عيدبلا هيد 52 قرىلاطيالا ”ةمالملا كلذ

 ىلادو5 ض ىف « 1931١ ةهنس ةةيمور ىف عوبطملا ىلع لا ىف برعلا دنع
 "هما ٠ ةلوجلاةأفنأ ضعي داجالا لك ءاجادقو [[4
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 مآ صاس ىف نيرأللالا تايرفح هلو

 2 وقلا» مهضديهضوتاك ًادبا سياو «روقتملا» مساب رادلا كلت نم نيثدحملا دنع

 نيياهوأر ههباشمل ( "هيرصلا مي هلاوا ةيمرافلا فاكلاب) ءريو.كلاو ظلت ىتلا

 نم هيك ص ”ةددلكلا نا (1:/1) برعلا "هما ىف هيلا ماهذ امزاو نيظفالا

 دجو دقو . هيأ بيرال باوصلا نيع وه «ريبكلا لمبلا» ىأ ءاراوك» و «لب»

 كوح تاعج نفادملا كلت ناحجرملا نمو مالسالا ديسأ "هقباس ةربقم هداوج ىف

 رق لكيملا ناكو هب ةكربت لعبلا لكيه

 يماني هللاززتمملا ريمالا» : هسن اذه ًاميقر هضاقنا ىف نوثءابلا دجو دقو
 ك.!اهيلع تلد د 6 رهقلا نم

 ىفثأ'مساامهدحا فورعملا نريمشلانيريصقلا هثيوب رصقلا اذه ”هئيهو «نينمؤملا

 0 مضيخالاو . نييوءالاء اهلخ نم ىناثا ديزي ءانب ىذلا تلا ديدثَت)

 الا ىلا
 قشأ') ني رسصقل' كنيذ لصا نا ىلا بهذ دلف1ىه دوتك دلا ناكو .ريثكب اههنم

 بولا

 ريكا هنا الا (46 :» برعلا ةغا عجار) لدتا ةهمود بحار

 تبحاص هفصو ىذلانيمكب ىراهلا واىلدساا وا ريدسلا لاثم ىلع (رضيخالاو

 اهمال ىف لكوتلا ثدحا : هلو (سيراب هعبط نم 195:17) بهذلا جويم

 نا كلذو هقورالاو «نيمكلاو ىريطإ» فورعلاوهو هنوف رعي سائلا نكي

 من1 نءةريطا كوله ضع نأ ىلاءالا ضءب ىف هثدح هرامد ضع ىن» اهيل

 هجهال اهثيهو برحلا ةروص ىلع ةريخا ىهو هرارق راد ىف 1

 أ اهلا هليمو اهب

 نامكلاو ردصلا وهو كلما

 ساخن هيأ قورلا ناكف . هلاوحا رئاسيف اهركذ هع ب

 نامكلأا اهنيذل'انيتيباافنوكميو .٠

 جيتحاام لامشا!ىفو.ةودكلا "هن مم نيميلاىفو هساوخ نم هيلابرقي نم

 ةلالثأاا تاونالاو نيمكلاو ردصلاؤا_ضت م دق قاورلاو ؛ ب ارمثأا نم هيلا

 ىلا هئاض « نيمكلاو ىريطا» تقول اذه ىلا نايثبلا اذه ىمسق ق'ورلا ىلع

 (1).اهيلغلا ءذهىلا ريتشاو هليش ًامامتلا كلذف لكوتمللا سائلا عيتاو . ةريخلا

 نسحا٠ 0 لا اذه فمصو ىف اود داحا برعءا ١ : لفته روتكدلا ل اف دقو

 بداىف ىروذيدلا ةبيتق نبا لاق ( ريدسلاو ىلدسلا ) : ءاانلا اذه ءامسانمو [1]

 ىذلا وهو ةلخادم بابقثالث ىف ةبف ىا ىلداس هلصاو برعم ىمراف ريدسلا:بتاكلا

 00081ع ١ اننا



 هاا مآ صاس ىف نيينامالا تاي
 سل

 نيكي ىراحلا» نا مماوق ىف اوقدص دقلو . ةداجالا

 نيحانم برخلاىلا بهاذ

 نا : وه راظنالا هيلا هجوت نا قحتسي امو

  ةوسيلاو هلم

 نسحا مه 31 متاتهشوقنم ءاسنو كج نم نييمدآلا روص نم

 ذإ ؟هيءالسالا ”هعانصلاىف ”هارغلا ىهتنم ىف يما وهو ةرخافلا غايصالاب

 عاف ( ىلدي- ) سانلا هيمي
 هناكعهلدهسا ماو تاما ىف مك نيمكب ىرالاك توب ة

 ؟بىراغاك » مهلوق دع اودهقيرل نةدملا

 ىراطا ديو ذك لخلل لحم انه :اننق«ناالاك هطغب !ذكىرالاك هلوقد: لاق

 ننال مالك هه م هلا ىلع لدبي اده

 نا دعب اهرم ىف لاق هنأ اغا

 5 زيا » لاقو « نيمكأ ىراملا ٠ ن الثا ىلا ىرهوجلا مالك لأ

 نانويسم هيف 5 اوه ه!ةسرعلا اذهام « سوماقلا ذه م ىف ىزياكنالا ىوغالا

 اظفالااده قل ناءخض ناكأ هيف حفتنم بول“ ةهئروب امي كل اان ءلك ىف

 ةعفلصص ارضرا انوكلا) اذه ويس ىلع هذه انمايا ىف

 نه باج ىلا ٌمرلا ةفرغأا قوف

 تاحصلا ىلع ادع ةحربت ىف ًادوتمم سو.اوغ كلذ لقت ءاوثم لك ىلعوا ةثالثاا هبلاوج

 ةثالك هناك هلذ هدا ةييرافلا هلصاو برعم ىلعق ىلع ىلذلا : هلوق الا هيف سيل ىذلا

 ٠ نب' ىوذألا مالكه! « ني.كب ىراحلا تيب ىف تويب

 اما نيا كلذكو ٠ برعلا ءاحصف مات مهي سوياوغ نا مالكلا اذه نم ىهاظلاف

 لاقو٠اها ضرعزإ مو اهلفغا هناف ىسريمزق

 !وءها ٠0 رهظال أكتم هلو ريرسلاك هيلع سلجم وشحم

 )الو ىلدلا ىنم« مهف حرفالا
 ىارديلا ةجاللا دنع

 + كلذ ا راما 0006

 ودم ناداه انوع قيس

 00081ع 2000



 .آ اس ىف نيملالالا تايرفح هامه

 لكيملامدخ نممداخ ىندعأ سمشم ه وه روصلا ءذه ماعم م ىاءسيشم

 ًاسامش شاقنلا نوكف . ةرطاسنلا ىراصن تالمءتسم نم سءشم :هملكلاو

 : رصع ىفةرطاسألا ناو .ًايدوطسأ ( لكيه مداخىأ )

 ليلامتو .شوقنب مجروصق نوقوزيو نوئيزي مهانيار اذا هغ الف ىبرقلا :هباغ
 :امنمىتلا راَتخلا ريصق فصويف تاق ىتاا تاربالاعلاط نمو .اهيأ مهل اهنودوصي

 «رابشلا» ةروص لم الوالا رات د ةةجهبك انيارام

 نا ىنارمصتا اريذا نكي فركهتالش وقءاا كلتروصم ةهيلارصتبالا عطينا نكمل

 ”هسينكلاىف دجملاسأري ىذلا سا.شأاو!نهاكلااوهرامجلاو رامثلا بايثدوصو
 :ةسيئكلاف هباشيءرب ملا (3:/158 برعلا هنا عجار) ؟ًاليلاهيف نولصلا مهو

 ١ كلت وروصم ناك اذا شم هدبؤي ام اذهو. ةرطات ىراصت

| 

 ءانه اه ركذل لال ةلدالا ءذه

 ىبزاهعضوم قيقحل ىف هيعدوهعسو ةهلاثك غرط لفتره روتكدلا نا مث

 ريغ مهدنعو . تابثالا لك هئبثيو ديبأتلا لك .1 ماس ىف مويلا ني

 نوينيزوهقر ىف ءاردكوبت اهركذ ىتلا (#م1:1 برعلاةغا عجاد) ءسييوا وا

 نال.نيمدقالا رايكلاا نيخروملا وا ريهاشملا باتنكلا نه اهريغو هتافلؤ» ىف

 «نييذاملارو-هو'ءم'ريمس روس» ىهو ىرخ'ةلضعتي لاصتالا لك ةلصتم للا هذه

 نايلارصعلا اذهيف ءاملعلا بلغا بهذ دقو.ايإا راشملا رافسالا ىف روكذلا

 ةمالملا وهو نيرئاملالا نم نييدوشالا» (ملعدحا ميف'اخو.ليج دف ةمقاو «ىيوا»
 ناك1.11م[طصئاسم نافوههمالما'لاق دقو 11عد 11معام»“ رلكتو وغوه

 ا شمحوةةايرسلا اجرت سقف ناو نوفني زاهركذ ىتاا بدا نم بيرق سقس رهنلا

 جو مث (07:1# برعلا ها عجار)
 , !امالهتكأ ريم درودالضافلا وهو نياربىف خم راثأ'. املع دحاماق دقف مويلاامإ

 .برعلا اهركذىناا ءامحاب ودام نيبتدبا

 دقن دلة سآىه روتك دلااما.هيار ىلءراكت و قفاوو ثحبلا اذهل ىدصتو 110

 يبرأ نع ثحبلا٠ ملعاا فنا: -!نانمدب الز اوهء الكف بيصم وقح راكذو ناىار

 ورعملاة يقول راوج ىف
 بارعالا نم رذخف مساب هب 1 1 ثيدح مسا وه ىرانء []

 ن الاةروهشملا نو
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 هاو ءآ صاسف نيرئاملالا تايرفح

 . اهريغ راوج ىفال (1) (كإب ناماسب)
 عضو» ىف هنسلا هذهنم راذآ رهشرخاوا ىفو دلاةتريهروتكدلا ذ

 ىو (#)( ىمثاقلا ) رمت ىرخت ىلع وهو روانقلا وا (5) رواغلا مويلا ىمسي

 هباتكىفصنوج هامسىذلا عضوملا هللاو . (5) ىصاصرلاب عمتجم ىذلا عضوملا

 دعم شوقا باع فزألا ريسك نم ًاريثك ا

 ”هضكار بئاراو ءا دجا اهم راهتالطا عضرت تالا نغ

 ًاماتخاو راهزاموسر ًاضيا ايف دجو دقو هعون

 هذه نمز. عنصلا ”هميدب هام شوقتلا هذه نمو تاناويح روس اهبلع شقن دق

 كلت ىف دجوام باغاو كانه ةيرلق اهنا الا ءأ ماس ىف الث. اودجوام ماتخالا

 ٠ طقفةيقواب نئادملا تصخا مثل نئادملا مسا نوفسيط ىلعو اهيلع قاطب ناكو ٠ هيف

 «(١٠ع٠لو

 نوف_يط ىف ىرسك ناوبا راوي نوفدملا ىسرافاا ناءاس وه كاي ناماس ]١[
 «ةصرفلاحونس دنع اهرسشتلا عوضوملا ؛ذهىف ةلاقمناربج نيطسغوا سيسنرف سا.شالو

 ( برعلا ةفا )
 « رواناجوا روناج»فيحصت وارواناجرصقروانجلا وا روانقلا وا

 ىلع قدلطت الو ٠ ًارئاط ىا ناك هدبع«ن

 نم كانه ام ةرثكل كاذك تيدسو ناو-.غاو هلبالا ىف

 ل( ؟ )

 ا وذ » اهائمموةيسرافأا

 قالا باب نم الا نامنالا

 راخفلا ٠ لاو رولا

 قارعلا يف رخآ ىنع» روانال نا ىلع اييف نولوقي ضعبلا ذا ة

 لوالاو روانق رخالا ضعبااو ثارانق جان بحاص لاق أك ىف اندن

 اع قلعي ( فيقاقعب ) ةيك> سورملا
 دوجوملاو دوجوءريغ وهو روك رونق عمج وه حيصفلا ىف روانقلانا ىلع ٠ (.ايسيب

 سرشلا ليقو 'ىبث لك نم سارلا مخضلا وهو سلمك هحوتفملا واولا ديدعتب رونق

 ( برملا اهنل ) ٠ ؟ىش لك نم بمعلا
 قش دقو ( توقاي نع ) لكو.لا هيأبا نم !سعاس برق تاكاهزب مئافلا (؟ )

 (برعلا هما ) م :
 1 مو ]ب

 » يجلي ريم اوسامتب
 هفل مجار ( ؟ )

 ءابضرانطابؤتدجو ىتلا هئدعلا راثالاب ةرورادملصولا نماديرق هيرخا ( ؛)

 ( برعلا هفأ)
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 موجنلا ىف ةراظن نيل

 .اتخا ةدئابلا "همصاعلا

 رعلعو

 قوكلاب اهيلع بوتكم "هيبرع عيقاوت وا“ هيسدنه شوةد

 ًانايحأو يحيسم :هينيد زومرىه شوقنلا كلتضعبو . كلذو#وا

 نوثباناادجو دقو . ني.هرا اوناك فقةشلا كالت عادص نا ىنع لديامم :هيئاداس

 , اهريغو(1) ”هيليثااو دادقبو دورعو لصوملا ىف اهلثم

 ةدئافلامظعا ديب امم اهراوجو !يماسف نورافحلا دام نا ”هصاللاو

 امف فثتكيامع الطف . مذهانعوب ريف ىراصتااو نييمرالاو برعلا ومالسالا عبرات

 ءا روامىلا تتر ىتاا هعدقلا راثآألا نم

 كو . عرداثلاو ململامدقت هيف ال ثحببلا

 لهاضاقفو . ةرخأت!اروصعلا هذ

 نيتاكملادحأ 1 انما ًانيممعب

 موجنلا ىف ةرظن

 لي طخ لص ليكم
 ىدارم ا

 داءعبلا موجتاا ىلا لامت» ًاضرعو الوط ءاضفلاف بئاج

 كاب ىطلظحأ ةرجلا نع ىلملف

 ريثإ ىرعت جيم م نهله بكاوكلا ىرا ىلعإو

 داقو ريدكح ىهامت وه م زله ضرالاكلانهنم ىرأو

 دادعت ام رغب ًاموجمو كا

 امسفيك رئاط  داسسطام ىلسع بك ار ىتيل

 ىداقتعا هيأ حصي فا

 دانت

 .-- ىل اهاوح نم ىدبتاو

 ماردان عث م امنمىهله مل سمشلا ىراو

 داسهوو رخناو لاج نع هن ىلق 5 له ردللا ىراو
 ا 2

 دا-صرلا نم اها ءار ىأر ىلاق تبل الذا ىرك.ف راح

 داس ندم

 دانمسالا نم رلاخ بيرق م لمءال وه ناو هلاق ىذلف

 هنيع تأرام

 داجبالاو عادبالا سس لثء هلع يك اوكا رم قؤمدق

 ىداوب ىفو موجتلا ريم كار م دا نع قالا زج.ملج دقاو

 يجدجايلا بيث. ميهاربا

 د_صاص ىف توفاي اهركذ ٠ ةلحلا برق اهفوكلا داود ىف :
 ل60

 (برعلا اهفا) ٠ عالطالا
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 هلا حايسلا ءاعد

 حابصلا ءاعد

 1م مماهمع لم سمختم لع 'خلرن طم هطأ [ةلئا
 كياع اودرس هميشلا 1 رق نع قيرفىف تناو :هملكلا هذه تقلطا اذا

 موا يلع ( جابصلا ءامد) ممماوقتءءددصإ نحن ىذلا ءاعدلا اذه صن
 ًاراهظتسا هرهاظتسي مهلم ريثك و مالسلا هيلبع ىلع مامالا نع هوور رءاعد ىلع
 ةيعداهيعدالا رهشا نه وهوءرابكلاو راغصلا ,تانالاو ناركذلا كلذ ىف كراتشي
 ةهمبشلا راقسا نم ةلجىف تينا دقوءًاعويشو ًاراشتنا همك اوىتةاطلا هذه
 (دجهتلا حابص» ) ٌباتكك رابخالاو "هيعدالاف دنهلا ىف وا نارءاىف ةةعويطما
 دلهلا ىف هنم ءاج دقو اهريغو ( راونالا رام ) بلتكو ( نانجلا حاتفم )و
 :هصلام 1مهدجولاىف [ راحبلا ] نه ريشع عساتلا

 ىف الا ةربتملأ بتكلا ىف ءدجا ملو ةرووشملا :هيعدالا نم ءاعالا اذهد»
 شيورد لجالا ىلوملا اهأرق هذ هنم تدجوو ( ىفابلا نبا ديسلا حابصم )
 نيدلاروت بهذملا جورم ةءالعلا ىلع هما لبق نم ىدلاو دج ىنامفصالا دمم
 اذه ىلع أرق ءهف دمللا : هتروص هذه امب هزاجاف ىكركلا ىلاعلا دبع نب ىلع
 نيدلا لاك مالوم راربالا .احلصلا رابخالا ءالضفلا ةدمع هلبق ىذلاو ءاعدلا
 ىلع يقفل اهبتك «رحيحصت ةءارق ىنمالا ةورذ هللا هغاب# ىنامفسألا دمع شيورد
 . السم ًادمايم ةئفعتو نإثالثو عسق ةنحيف ىملاعلا دبع نإ

 مساق نإ ميغ رشلا لاق : اذكهتل رخآ ًاهندبتكلا ىضمبوف .تهجموو
 نينمؤملا :ريهإ ىدجو هىديس طخم ايف بوتكم ةليوط خسف تيوفطظ ىولعاا
 لوسرهيئءلع هاد اذه :ه«روصهذهان تايجتتلالّسْا هيلع :بالط ىبا نب ىلع
 بةكو... نم اب مهللا وهوزحابص لك ىف ه وعدي ناكو هلآو هيلع هللا ىلذ هلا
 ىذ ره مشع ىداح هما راهن رخآ ىف بلاط ىبا ن ىلع هيثك : هرخاف
 كرابملا هطخ نم هتاّقأ فيرعستلا لاق .ةرجهلا نم نيرسثعو سمج هس ةحطلا
 ةدعقلا ىذ رهش نم نيرشعلاو عباسلاف قرلا ىلع ىفوكلا ىلقلا ًابوتكم ناكو
 ىلا ةلامعيسو نيثالثو عيبدا هع

 نم و ءزطاوق ) ءامالا اذه ١) ( را الا )ةلع بحاص ناف دعبو
 هلا بيرثلا نمو نالا لبق فرعت مل ىتاا هيلا راثألا نم هلا اناظ ( + اهنسلا
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 عجابصلا ءاطد ففي

 تعج ىتاا ةقورعملا هغالبلا جمل خسن ىف دوجوم ريغ ءاعدلا اذه نا ) لاق

 حيحصلاو "هغالبلا جهت ىف تءح اهلك ءراثا نا اضيا مهوتف ( مامالا رات ايف

 هب لصتي ملام ةيعدالاو بطقلا نم مامالا ناو هراثا ضب جرتلا ىف ام نا

 *هقرفتم لازأ الو هنع تذع

 قلطي نا حصا رف-ىف تءمحولو

 هجو فجتلا ىف ءاملعلا ضني نا انفع دقو ( جبنا كردتم ) مسا اهباع

 ةغالبلا جن عباج ىوسوملا فيرسشلا

 او ةهنسلا لها :همئا راقسا نم ةلمح ىف

 ناهتسيال ء ايشا ىلع ف قوم امالا راثا نم ىضرلا ميرسشاا تافام كارد:اىلا همه

 نوبتكي نيألا دعإلالا انئاوخا رذع ردن كلذ لكص عم نحت مث .اسع

 ًاهوشم وا ًاروتبم ًاصقان هويتكحام * يف ةميثلا قاعتي 7 وا اهعيشلا نإ

 اهمولعو اهخمراتب اوملي ملو ةهقئاطلا ءذه راخا ىلع اوفس مل منال 8

 راثالا بحاص اهرسشنىنلا "هخسنلا اما ءعإب لوطو«عالطا نع اوبت 1

 تأيإ هنا ريغ ءادتعا اهحوص هلاو "هل املا امنع لاق دقن جايصلا ءاعد نم

 امئلباقم دعب كلذيف مقسلاعضاوم ىلع ىتأتنا انيأر دقو ةرم ريغطق-و 0

 : ءاعدلا لوا ىف ءاح دقق ةباصالا خستااب

 رلظملا لسيالا عطق حرسو < هجلبت قطني حابصلا ناسل عاد نمإي مهقلا )

 قايسبىلوا م.طق ةملك لء١٠) هلوق راثالا بحاص قاع اذهو ( هداحنت تهايق

 لعلو لسالاىفام وه :هءاسالا خد

 ند حملنا ليلا علت متو د دانالا بحاص تمسوا ىتاا ىف (ء را

 نسحاو ًاريثأت دشاو اماذتحا رثكا !منال مامالا مالك ىق'

 ىف اندنع تدثااو ( اهؤاب تقف ماكل

 رك

 ىو ) : هلوق ححصملا ايلع قاعو ( بيلا حصانا ) نالاىف و

 قع بيلا حصاتلا فيحست املا الا هجو اهاو بدحلا حساقلا سال

 (بسحلا حصاتلا ) فيحست ( بسحلا حمساقلا ) نا باوصلاو ( بنقلا ىقلا

 ( بيجلا حصانلا ) اناوقا ىءمال ذا طولغملا لب ديعبلا هيجوتلا

 ىف امو ( بدلا ىف ليذلا ىهاط ) مهاوف ند
 ن* لوسالا نه حيحصلا ىلا ًاريثك بر

 ذل ماد الق

 ايلا اذه ىف مهل هايل

 بحاص هآر ىذلا لسالا

 هلوق هلع قاعو ( ىن» فوخلا عزن بداو ) هلوق راثالا ىف ءاسو . هنن
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 همس ةحراطملاو ةيئاكملا باب

 .( قولا قزن ) اندنع ثيثاا لصالاو ( داق ىنءع غن هللا )
 راثالابحاس هبقعو ( كتفأرب !منأرذ يبولذ ءايعا ءذهو ) راثالا ىف اجو

 راما ىلإب تيدع ولو اهنءلوا ىا امن أردا ىنمع امتارذ لمعتسا لا ) ةلملا ءذع
 ليوطلا برقءتلا اذه (اذه ىلواة زمهلا لمإو انه ىلرا هو ان اللا اهانمم

 مجمل در نم فيحصتلا اذه لدم ىف بيدالا ىلع لمس' سيو هيلا اهجاحال
 (اهتارداوا اهم أرذ ) لدب ام رصو اهتمنر ىالاهالاب ( امتأرد )لوقت امهم
 .كتأر , امقريص ىبونذ ءابعا نا لوش نا ديرب مامالاو

 (ىدهلا ءايضا الزان اذه تان مهلا لمجاف ) هلوق راثآآلا ىف ءاجو
 ؟دانسا نوكتف قاش ىن»؟ لزاب فحصت اهلعل ) هلو راثآلا بحاص انه قاع
 ةتسان و * :فدصم ”هملكلا ودها ناب ىلا 0 ىذلاام ىرداالو ( ؟يزاحم
 لسالا ع اهلا ىأرىتلا :هملكللا ن م قلق رثكا سباو اممضو» ىف اهقلق ريغ
 ( ةالزانن وكي فيك جابصلا نا) راثآألا بحاص برغتسا ناو ةيسانم ىثدا الب
 بفئارا ىذلا نا وهو . هتوالح قوذينم لق الي ًايرعش ىءم كلذ ىف نالف
 لت من . امسلا ىف ضيبالا طيش ًاضرتءم رجفا!ىرباملو'ءرخآ ىف ليلا رابدا
 قافآ نم ولدي ىت> ائيشف ايش لزني حابصلا ناكف ًاديور ًاديور قالا هل

 اذهو كلفلا ممصو ءامسلا ديكس ىفهضارتعا دعب اهقر
 سوفنلا تاتفف ريمالا مالكىف تدءاجام ربك ا ماا ”هيرعشلا ىناعملا فطلا نم
 ترد رعاو ) راثالا ىف ءاجو مالكلا رينا ريمالا مالك نا ىلع لدي ام ةيماشلا
 (يس ينل عا تالث رم دويشلا )هلوق انهامعاص قلعو (د.خايصلا مهلا نم مالا
 اذ_ه ( ترمحا ) لدب ( ترسم ) هنف كلذ هفاكيال اندلع تيثااو لسالاو
 زاجل ًاليلط هيلع تأت مل فالتخالا نم انرآ ,؟ذ ام ريغ ىتا دقو

 ىبارمعالا نبا فجنلا

 ةةحراطملاو ةةيناكمملا باب
 تحفصت ةماالاىب تداف « برعلا هفا ها رغلا كنا نه رشاعلا ددعلا
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 ةحراطملاو ةئاكمملا باب 014

 ىودو نييويلجاىم لمعوا ىوس د مهاوأ ىءمىف ( ١ ) هوكدقع لصف ىلا

 كلذيف ىل ناك ذ'و .ةيراشكنالا ماي'اىلا حالطسالا اذه لصا متيقرو «لجارم

 .(؟)اقيفطا رلهظاالا ىدصقاموةءاضولا مكتل<ت اد فص ىلع هرسشنا نا تبدحا رظن

 وا (مه'1) ةياوجرل وا ةلوجرلاوا ةلجرلا عج ىه لج ام :هظفا نا تاق
 ( اذك؟)رجرلا ماى. دي تافدارتملا ءذهو."هياجرلاوا (حتفلا) ةيلوجرلاوا

 ةماعلا حالطص'ن وهف لجام ىلع ظافلالاءذه دحا عج اما . لجرلاناكوأ

 : ةهيلألا ةلدالا !نيأر تيب اممو (م) سايق ريغ ىلع
 1-2 ىتاا لامفالا نا( 5

 لوؤت ىرت اب فيكف تايراحملا راشكنالا اهلمعتست تناك ىتلا لجارك“

 ىتاالامعالا نم لمع ىلع لدن ىتأا ىورو نيبو لمتو ىوس ىهو لامثالاءذه
 امور سن: نع نيبو ىورو ةليضأ لمع لول : الئمءهطنىف ناسنالا اهب موب
 لب متركذ م( 4 ) لجارم علط لمف موقلا ةدم للا ىلع دري ملو كلذ لكاش

 .ةياوجرلا لامع اناينالا ىلع رداق هنا ىا ( ه )لجامع ءدينم علطي نولوغب

 مالكلااذه نوظفلي امْح ”هماعلا نهذرملا ردات ىنلا ةروصلا نا: ( < )

 ٠ ناجرلا لامعا كات لامعاب نايثالا ىلع لدن نتا ةروصلا ىه

 نوفرمزالو "ةماعلا دبع ةلمعتمريغ لج م ج لجاسم "هظفا نا :( © )

 ردقلا ىيع اهلا اهولمتدي مل ”يراشكملالا نأ () هكؤملا نمو < ىنتءافلم

 ىلع [ةلطم لدنال لجارم "هظفل عم لا

 ( ع٠ل )اذ ال بيدا بتاكل ماللانا من ارا ربدتب فبدلا مس ممجار ول 0

 تال اميل ىف ىسيع ىدتفاقوزر بيدالاةرضح نم ىنمملا اذهب مالكا ضيا انلصو(؟)

 (ع٠ ل) هيلا ةداشالاب .انفكاف ٠ ةلجلا روهظ نم
 ىارلا اذهىلابهذ ًادحا رئ ملو بيرغلا جلا اذهب قطن نم ماوعلان ٠ عمسنمل (0)

 يعم مالكا ماقتسال ( موقالا ىارلاهنظنام وهو )لجومم عج لجارملانا لاق ولو ديعبلا
 وهوهميقٌلديهمو لجامع وهو ًايعابر التف امه اوقتشا مث ؛ ءركعفل ًاهورت يبد
 216١ نانباو ماشلا ثداوح غران ىف ءاجدقف لاجرلامظاعا لامعا ربظا ىنم؟ لجر

 (عنل) ها ٠٠ ًايراجكتا الجر لتقو ليللاب ةرودلاب لزنو ةلجسم ريشا ةالاحو »
 *ةيقبو ٠ ماوهلا ”هنسلا ىلع ركذي نا نم ريشا مالا ظذلب كلجارص علط (4)

 ىوسضيالوق ًاردق وا ًاتدلمعرىومس :لوقن جاكم كنال ٠٠لجارملا بسانن ظافلالا
 ٠ رودقال لجارملا ىنمم ىلع لمي ًاضيا اذه (0) (عما )ا © جلا لجامع

 دنس مكل لهو عررصلا دكاتلا اذهيكل زيمت ىتاا ةييراتلا مكتلدا ىع ام (1)
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 ه6 ةع راطملاو ةيئاكملا با

 .( نازأ ) هيكرتلا 'هظفالا نولمعتسي اوناك لب ةريكلا

 دادسقيىف موقلا 'هئدسلا ىلع ةلوادتملا ةيماعلا تارابعلا نه نا : ( 4)
 :مهاوت م لجارلاو رودقلامهجارخاو ”هيراشكنالا ةداعلا ىرت امير ىقلاو
 4 نمالاب ميم ىا « هسار ىلع نازفلا « ليش ه»

 ةداعنع كلذ ىلا اوراشا اروءشاطكب اله

 سيلو ةةيرا_شكلالا امامعت7 تناك ىتلا ع ن'ازق :هظفل ناف لاح لك ىلعو

 . ملع لع لك قوف كبرو ( ؟ ) لجارم ةظفل

 يملا مده قرعلاو تاركسملا نع مكءالكف هسفن ددعلايف ءاجو

 نازق ليثع » ًاضيا مملو
 ()ايشاطكللا نع ةدوجو» تن

 ايف نيفظوتملا نال ةهيدي دا "كسلا لافش' هدب د٠ الا تاركسملا رامسا عه

 ىف نوطرشب جرفالا نع

 مكر ادا ريغىلا اهرامسا عافترا 55 ىرا ىكلو ( “ هر

 ذا قرعلا ىرطةت_سه نم د27 ىلا مسرلا تفءاض :ةموكنحلا ناد

 . نيمبرا ذخأت مويلاو ًاشرغ نيرشع ًاقباس ذخأت تناك
 راغطلاةميق تناك : دادغب ىف قرعلا رطقتسي هنم ىذلا رمتلا ءالغ '؟

 . ةريا نب رسشع مويلا تحبصاف ةريل ةريثع

 مالك لك ددو٠ ”هفرعم بوجو 4 اءأا ىلع طورسملا نم نا نظا ال؟لوقءم وا لوقنم
 قافكواهانأم الو اهاندمفرعت الو اوملممت-:ىتا لاوقالاو تارابملارثكا ام ذا هلمتت
 فرعت ماو-هلا نم ًاسانا نورت اماقف « شاتكب الم نازق ليش » ةرابعلا هذه الياد

 ( سنى ) ٠ شانكي الملاب قلمي امم«نازق » ىنمم
 نب زيرمتال الامم ىراالو <هيرادكلالا لبق ةداملا هاه دوجو ىلعفتامل (1)

 نوب راثكلالا ىىسدقو موسفنا هيدلحكللا ,كتهيراهكتالا .ناذاةهيشاتكبلا هت
 عجار)رفظلاو ”ةيلفلاب ميل اعد ىذلا ىلولا شانك جاحلا قووصلا ىلا "هيمن نييشاتكب

 امضي عجادو هم ص ةهيشاح ىف مسار دجال ىعرات قئاعع لةطيرخو ىلمسر »

 (سنى) عرداتلا بتكرئاسو لوح مون [هموصسممم 1!ط نسف 155 مي 37
 امنا ١٠ لجرع نازق ةظفا اوجرت نيذلا مه هيراثكحنالا نا لقال( ؟)

 ٠ ايناصا ىلع اهققبانم ميلمو :هيبرمأل ىلا القل. قم مهنق كلذ اوعي بيرعلا نأ تدرا

 «ىونمملاييرعتلاٍف وحن باتكملا نم ملضلاف اوثيدحلاو 'هعدقلا تايرعملاف مكم/امداذهو
 (يذىي) ٠ ىتفللا ببرعتلا عاظلاو

00091 



 دافالالاو ةكراشلا باب كفأ

 ىف هرامسا تعفترا : ”ةيروالا دالبلاىف ( وتربيملا ) لودكتلا ءالغ م

 كاذو هسوكم اضيا تقر ”هينامعلا هموكملاو . نينا "هئاملاب ةريخالا روشألا

 ٠ ةيبرحةناعامسإب اهذخأت اهتفاضا ىلا ةدايزلاو ب رحاب اةالود ةيااطيا ةئلامم ذنم

 دراولا ةلقل كلذو قرعلا بيك رثيف لخدي ىذلا ىكاطمملا راعسا ءالغ ع

 نوؤش'اب ليبخرالا رئازج لاغتشاو ةرضاحلا ”هيايسلا لاوحالا بيسب هئم

 .قكافسملا ردصم نس

 نوحشملا ةركو ريخالا مسولاىف كانا ةلقا جئايذارلا رامسا عافرا : و

 ةهيلاع راعسسإب عيب ثيح غرورمهو ايايسرام ىلا امال ”هينروالا دالبلا ىلا هنم

 مدقو قاس لع همئاَق تناك ىتلا برحلا بيس هئماهللا دراولا ةلقو هبلط :رثكل

 .٠ عئايذارلا تينم كيئالسوف

 اس ةربزج اهسال ”هربرحلا

 نم صخش 60 دوفور'ؤي اذامالاو؛تاركسملا رامساقرت با.ءاىه هذه

 فال هئمو قولا و ولا اجرب ىناا تاركس ألا راعسا ىلع:هي ديد لا" كسلا ىنطظوتم

 ىدهلا مانع ىلع مالسلاو هناي تدرا ام اذه . نيينطولا نم

 ةمئغ فدو

 .. 000 مر

 مل

 اكمل يسوي يلم» لمص 1علجس آنس اعدم (ةتاءانتطم

 ةيمالسالا سلاما باتك 5 ١

 ءنكلا عطقب ةحفص 4١+ ىف كرام ه . ٠

 رهيزدلوغزانغا ريبكلا :ةمالعلا مالسالا ندب "هل رعميرغلاءاملع عسوا نم

 تانسحم ىثوم هماقن ٠ جرفلام لكو ىرهلا عئادبو عالطالا ةرادو م

 نونعملا ىئاملالا فيااتاا اذهوه ىءللاذهيف ةهفاؤملا هيك لجانمو .

 مالسالاو دم ١ ىهوباوبا هتسىلع اهداش دقو « ةةيءالسالا سلاجملا و م

 تاهوشت 5 قرفلا ه فوصتلاو نيدتلا 4 دقتعملا ءوشن هم عير
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 ثني داقتنالاو ةفراشملا باب

 فرط ىل-ع اماعج ىتح حاضيالالك « سامي » لك تايوت حضوا دقو
 ىتااةهيبرفلاو ”هيبرعلا بتكلاءامساهيف ركذ سروف سلجم لكرخآ ىفد مامثلا
 . عوضوم لكىف ءدرسام داربايف اهيلع دمتعا

 ساسنلا دوه لب ,ا رقال لهسي نا روتكدلا ذاتسالا ةريضح لاح دقو
 هلاىتح ”ةيبهذملا ةمولعو مالسالا نيد صوصت ىلع ةعالطا ةهعسو هلريخ جان

 ييج ثتعطق د : ءدعب لونا هباتك 'ىراقل زوي : انلق) ءبيطخ لك لوق

 راقسسالا كلت امدسال ”ةميدي بتك ةهنازخلو ةةمامالا هذههل دهشيال فيكو
 ىلع فاحلالا لك فدا هلاحبا ىوالفم ىفو . ( نارهظيف عبط :ةعوبطملا
 ىلا ةةيلاثثملا تاعوشتلا بولسالا حضاوب ًانيبع عراتلا ىف ءوشنلا روط اديه
 دمي مل نردلاو دقتمملاو هئسلاو "هميرسشلا راوط!ىلزالا راوطالا ىلع تأرط
 رومالا ىف اهوميش نإ نوملسملا لواح ىنلا ةلداماا نود اهنا ىأر ةلباقملا
 بهذملاو الث. ىلا هقفلاكس روصملاو نيباحالا ضعبيف اهوقفط ةروكذملا
 .٠ ىليطا فوصتلاو ىرعشالا

 1 "باغ همالكزا وهو ًازمفم هسمالملا ذاتسالا باتكىف ناالا

 ناطاوملا ضع تفاؤل يف بتكيىتاا عقاوملاهذه له ىفدل فسؤيام وهوديقع
 اصوصت رصتعا هاب رمشي ”ىراقلاو . مهتساخل وا مهنم ليبقلال ءآرقلاروهمج
 انناىل-ع . اذه ءرفس ىلع نيفقاوال امءدشو اهصاختسيا ىتش الاوقاو ةريثك
 لك ليذام قاع ىنلا تاقيلمالا هو هب ةزاتمذلا "هيصاخلا نم هباتك ىفام ركننال

 ابئاف باتكال ةزرطملا سراهفلا اماو ضفنالو ضيقت لع عباتم ةلزنع ىهف للمف

 ا باتكو دان لكىف « باتكلا جورب ىلع ٠ ناضالاو بيئرتلا تايآ نع

 5 فرعا نامل
 اممثأأ ةريم رهشلا ىف ردصت ةروصم ةهيبذا ةهيملع ةهيعامجا ةهيخعران ةلحم

 ةذمال: انو نايدي لحم لك ىف 0 اف كارتشالا :هميق . ىمظعءالا تع دمحا

 لوالااهؤ زج رهط . :هئاتسالايف ىدالاىدتت.ا امترادا لمم . فصنو ىديجم

 ةلاقع مث هماف ايفو . سرهف نودب ةحفص موو 1سعإ اهل ىناثلا عسدف
 ةيرعم مهطاطخملاو برم! ءاقئرا باب وا ىفاصرلا فورءا هي:طولاو نطولا ىف
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 داقتنالاو ةقراشملا باب قيل

 م باثك نع
 نوبوا روتكدلاىلا ةراشا ابوروا ىخرؤمربك اهي دهشاماذهو : لوس لاقملامتخ

 ىخرؤ٠مظعءانم هلا لاش ىتح نيخغرؤملا هوه نؤيولذا لاق دحا نم سيلو

 ( رعبلاو ردلا نيب عج دق ليا بطاح بتاكلاىرب رفسلا اذه علاط سو ابودوا

 ع ىيسحلا ىماح قطعممل :ةعيدطلاو نيدلا - سلبارطيف :هييرعلا ةرامالا

 ةهيداصتقال'ةلاخ! ”هيبرعا ةارملا هفيظو س ىواهز قدس لي قفا

 ٠ طاصلا نبال ةيناقلبلا دالبلا ىف
 قسرس ىرتعد ىجرج لقب ىبدالا ميلعتلا باتك 5

 ةهعبط ٠ بادآآلاو قالخالا : لوالا مسقلا
 .٠ ريغصلان علا عطب ”هحنص ٠50 ىفاؤكا

 . لوبول ىفاتسوكلا برعلا

 اهنس توريبىف "هيبدالا ”هميطملا ىف

 رابعلا قشر عفنلا ريك مجحلا ريغص باتك

 نإب ريدج بيوبتلاو

 مدقتلا نح ”هملاطملا ديف
 .راغصلاو رابكلا ىدالاف هعضيو ناسنالك هيتس

 توكلا ٠

 هب دادغب ىف ةيالولا
 امتىفتوقايلاو ردلا باتك 4" ٠

 ىف عبط ىمظعالا فيرظ ىلع هبيثرتو هم. ىنتعا
 «ةراب ع“ هتميقو هحفضإ١ ىف د١0

 توكسسلا نمت اوفرعيا نورائزئلاو نوراذهملا هحفصتي نلب ريدج باتك

 . ًاراضواًاثيس ناك اذا امسالو مالكلا ةرثك طقسو

 نازيملانيعةلاسر ٠" ٠
 ”ءاميط» ىف تعيطاءا_طغأا فشاك رفعجأ خيشلا لازما نيح دمع اهسماج لقب

 ٠ معيحم "شرق فصلو شرق اهتميقو هحفض- 54 قف ٠+1 هنس اديص ىف نافرملا

 « ٠ لاددقعالاو حرسللا نازيم ه دهام ةلاقم ىمسناقلا خبشلا بتك ناك

 لب جراوخلا رايك نم .لجر وهو : -ناطخ نب نارمع ىلع هيتكام-ىف دمتعاو

 قاق ىفو فج ىم "هفيعض لج ر لهما ةءالكءاج اذهلو ٠ مهل اهيعاد ريكا ناك

 ريكا اب لسي ثيداحتا ىلع لوع ادق هناف ريبكلا'خبشلا اذه مالك ف الحم . مئاد

 ىفاقلاو لتتم نباو ىاسنلاو مي«: ةناطلاو ىذم لاو لك هتاورو نيئدحلا

 . نانا نيكحم ناغربلا ىؤت ءارت اذ-هاو مهربغو رباا دنع نباو ضايع

 جيذيو هرصبتلاو رودتلا خيعب ةلا_رلامذه عااطي نا قئاقحاا ع. ملم لك ردجيو

 ! اذه ءزوفب هئنمن نحو . ججحطلاو ةلدإلا ةماقاىف فاؤملا جم
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 014 داقتنالاو ةفراشملا باب

 .نتروه هبتك ام ىلع مالسالا ىف هيفسلفلا نيملكتملا بهاذ» دقنأ ٠5
 ةيململا « مالسالا 9 ةلجم نم ةلتم ٠ نوينسام سيول بيدالا قرتشتسملل ةلاق»

 . ضنلا يوت رق فرحلا ”هقيقد تاحفص 3 ىف؛ :هيلاملالا

 ]عد “مرد قسعم مطئامعممطتومعم لعع 3[ه؛مطهلاسمافص ( هم )

 هد 1وادنس' ةعامص طآويضعم, وع ]مانتم لطم فدت علوا

 ىف باش وهو ني.رفلا نيقرسشتسملا ريهاشم نم نويذسام سيول بيدالا

 ءاملع شهدا هناىتح مهيودبو مويريض برعلا مولع ىلع فقودق ءرمعلا لبتةم
 ”هلادح ىلع فيلأت اريثك وهو .اهق ناك امل دادغ .اننرضاح ف موسقنا نيملسملا
 .رصعلا اذه باتك نع ,ريثك ىف ىرب الام قيقدتلاوقيةدتلا نه اهعيج ىفوهنس

 ةفسلفلاو مالكللا مع اهتئاقد ىلع عساولا عالطالا اهيف هل ىتلا مولعلا نمو
 هرعو ثاحالا,ذهيىف هنامما ىلع لبلد مظعاىع انيدياىتلا هتلاقمو فوصتلاو

 يذلا هباتك ىف نماغملانمنتروه ىناملالا قرششتسملل ام اهيواطمىف نابا دقو .ابف

 ةلاقم اوملاطي نا ةروكذملا ثحابملا باها ىلع ريشذ هياعو ىنمملا اذه ىف هعضو
 . اهنع قتسبال ام اف امدص

 ”هيبرعلا "هفللا بادآ غران ٠0
 رصمف اعيطنيءزج ىف فرامملاةراظنب ”هيبرعلا ”هفلل ىئاثلإ شتفملابايد كيدمع فيلأت
 .”ةحفص ؟14 ىف ىقرتلا "همبطم ىف ىتاثلاو ةحفص 15١ ىف مالسالا ةديرج ىف لوالا

 اذح نه لواو . نوق للا "ةنرعلا ةهقالا بادآ ىف فلا نم لوا
 ةمدقم ىف باتكلا اذه بحاص ىتي كلذلو.بايدكبدمم "هب رعلا ىف مهودح

 . عوضوملا اذه ىف اوفنسو هدعب اوؤاج نم نيريثك ىلع لضفلا هلو نيفاؤملا

 هيبرعلا بادالانال بولطلاب مويلا فاو ريغ بانك ءاجأضيأ بيسلا اًذهلو
 نولغوب نبذلا برغلا ءاننا ى-إ ةريخالا تاونسلا هذه ىف ًائيئح ًاريس ريسآ
 .قز دتلاو قيقحتلا نم اهقح نودؤيو ثاحمالا عيج ىفا

 هعيط ةداعا هسع هرفس نم ةريثك ءايشثا فذحب فاؤملا نا نظن نحو

 اهدوجو ناف .مهمظنو نيئدحغلاو نيمدقالا مذ نم 'هلبوطل'دهاوشأا : كلذ نم
 خيردات» باتكاال تاراتخع باك ىلا هعوضوهنع باتكلا جرخي لوطلا اذ
 راك نا لااو مالسالا دمب "هينرعلا هقالا داس لوقي هلا اهنيو « ةغالا باد
 ىلوالا روصعلا ذن.تةيماعلا دوجوت لولا ىلا ىارلا اذه نعاولدع دق ءاملعلا
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 داقتنالاو ةقراشملا باب 0

 وا اهناتكلا عرا نسع همالك اهنمو . "ةحيصقلا ةيبرعلا اهقالا "هموت هوا

 لاقبال ىتح: اهيأ رظتلا قيقدنى لا جات

 ىن> سانا" تايرخايف لازن ال اننا وا مهرج
 ىل'ث حاملا نم اهريغ ىلا ىبرءلا طخطا

 ءرط انءابا اهباع اندجو اننا انيف

 قامثي امى
 , نيذلانيناؤاا س نريثكح نه بجمال نمو فاسالا اذه دعب اويث

 اهدجت ةلخ ىهو . بادآلا ماع ىف هدو_جو ىلا الو ءرفغ ىلا اوريشي ملو

 لكل اودؤيو-بادالاو ميشلا نسم اوكسّمو امنع اولدعي نا ىدعو مهضعب ىف

 , هبيصأو هقح قح ىذ

 نوط: ١ نوكرالا ونايل. مط فيلأت ”هيماعلا سئارعلا هقلىف ةهيبيعصوصن 8

 1 ءدعامد قعوطعو عم ]نزدامعام دنلعمع لع آمسصعطع.

 طوع اكذجتستلتممم رع كوصتمم

 ىع نم لوا مسو . لثملافرمتال ةمث ووذ برغاا لها

 ٠ نم نيقدعتملا ضم, عرش كلذ نولءفاوذخاالو علما 

 تافالا نيودتب

 نوكحضإ
 - ردع لبق اوذقو الركنو_ذسيو مهنه ةءاافلا نم نب ويدتلا اذهىفام ىلع تا

 كتئاواةمه نود تاازالا انيجبوغل "همعنا الا . مماوثامب ًاضرا ىه اومئدنا ةللجلا

 شئارعلا ةغاب تاياكح عمج نسادنالا ءاثنأ نع مهم دحاو انهاهو . نيزربملا

 نييكلارعلا نع نانلا هل اك دقو 191٠١ ”هتسيف اريف ناك امدح (ىشكارم ىف)

 ىف فاؤملا ىدن دقو . دحا نب (بيط قديس توحتم) باطسو ىلالجلا اهو

 اهيتعا مل ىجعرفالا فرحلاب اهظقل مدر مل ىبرغملا اهفرحت "هيلكس لك رشثت
 نيرو :هقلفملا ظاقلالا مدعم رخآلا ىف عضو دقو .:هيليطسقلا هتغل ىلا اهلقتب

 دقو . ةحيصتلا "هقالا نيواود ىف ظافلالا نم ءانعم دجوب ال ام جرش هيف

 ىفو . ةيشكارملا :هقالا ىف ةقلؤملا تكلا باو نم فاؤمىلا ىءم لك دئسا

 . دافاو داجا دق هب عام لك
 لوصاىف ثحب مل هنا ىا نيبقثملا ءاملعلا ريس فلا ام ىف راس هرث مل اننا الا

 ىلوالا "هياكل ىف الدم ركذ ديو . امل ةماعلا فيرحت هجوو اهلساو ظافلالا

 ٠ قالحلاب ماجتملا رست دقت« . هل نسحك ىلا عم ماجملا :هياكح ه:نلوئملااذه

 ماج قرسشلا رابع ىف قالها نا وه ءارت ىذلاو . :هيمستلاءذه ببس ركذي لو
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 هما داقشنالا و ةفراشملا باب

 . حالطسالا اذه ذاع ؛ذلو .:رهمما افهنىلا نسالا وه لكضيا

 ةطوقتملا ءايلاو ةدهشملا ياللا رسكو  ةورهلا سكي « ىلا ١ حرش مخ

 قامزي كالذكو كالذك مالا : اذق ,ماوعلا .تهفلىف اسما ناقو .«ىذلا» 5

 ق'رملاءاوع اع

 د ىا لوسوملا مسالا ةلزنع مهمالكىف ماللا تءآج دقق. طقق ممماوع دنع

 :لبق بورضملاو براضلاكنيل ومفالاو ساعافلاءام-! ىلءةلخا دلا نضوهعو رفو ءىذل'»

 ناو وهو. ًاضيا لاعف الا ىلعو لب..دود م اًذهو لبق .نسحلاك اذ

 ساو ب رمل 2 ايلا و : داو برملا دنع م دق لاموتسالا اذهو , ءانأ' 'وفذح ا

 :قدزر فلا لاقمدقلا مهمالك ىف دراوتناالا نوقطمتلا نوف دشن ا نوح صفت هدر

 . لدلاو ىارلاىذ الوليسالا الو هتموكح ىضرتلا مكحلاب تناام

 ت.بجملا را 14:1بدالا ”«ازخ عجاد .موسمالك ىف يك هلا ءاج دقو

 ىلع ةلخادلا فاكلا ىنءم جرعشي ملوعمملب إو ىنءع « هل رسحك د ركذو

 رخآ فلج ىذلا «قلغملا حتت هرف الوهنط وم ىف لاخلا ىلع ةلالدال عراض لا لمفلا

 فاكللا هذ_ه نا ىمالا بيغ نمو . ظافلالا صيوعا مجعم ةلزن باتكلا

 :نوديري معو الثم « ىجك» : نولوش مهنافلسوملا ىف'هفورمم لاوعتسالا اذهب

 نوملسملاو ىنمملا !ذربءجيق» نولوقيف داق امتولمع دادغب ىراصاوءنآلا ىحيو

 انيار اما . هنيع ىنملا اذهب « ىجي دعاق.» نولوشنورخ !و « ىجيد ه نولوقب
 ىتلا هدكو ىهوةيمرا هلك نم عوطقمهناوميدق هلا وق قاكلاءذه لسا ىف

 طظفتحاو لادلاامنم ىتأا نم مهنف .لاعف الاو تاغصلا ىلع اهمنولخ دي ٠ ىلا اذهب لمعت

 فاكلاا مف

 ا_هداعاف « د_ءاق ١» فصصت اه

 ” نم مهنمو لادلاب ظ_فتحاو فاكلا ىا نم مومو فاكلاب

 ف ءادك مىنم لهج نم ميلمو ًاداقاهلبؤل

 الثلاثى دعاج د لوقيف امج فاقلا باس نم مهتهوهمهوت ىذلا لصالا ىلا

 نء هناف رعشلا ذذقم ىنع اهاللو « ند ىءع ءرسمم ظنا اماو

 بح اهقاحو ناسنالا رمش ذذق اذاءاح+طاوأ الحلا نال ظ ةلالاىف عسوتلا باب

 .ءرعش ذينَش قالحلا ىلوتي نا لق

 ىف لاق حبست ىدرع وهو « نب
 ىلع نأك ام نسحا ةروصب نوكي هقلح

 هنيز » ىملا اذهىف لوق قارعلا ىف نمتو
 نزع ماجطلاو «رمشلا ذذقم : مالك نيزم لجر :نىز كردتسم ىف جاتلا
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 داقتنالاو ةقراشملا باب 0

 .ظافلالا عيت نا دون انك اذكه .ها .ىرهوجلاهلشن ((01716الا“ ىل )ثدحكا

 تفولا ىف نيثدحلا هبتكلا ىلع لكلا ضم حرش ىف دمتمي هاون اننا من

 اذهلو . امش ىنامإلا كل: ديباتا نيمدقالا ىلع ه.أ دمتعي نا عيطتتسإ ىذلا

 فورحلا ربوصت ىف ىرج هلا نع الضن اذه . ليقلا اذه ىف المع هارت

 جالطسا ىلع ىرج ولو هب صاخ حالطسا ىلع ةير قالا فورحلاب :هيبرعلا

 دوجوب سادنالا رايد ”ىمم انئاف كقذ ادع امو ل. نسا ناكل نيقرشتسملا

 ! مهدالب خم راتب ًامايق هموق ىف هلاثما رثكي نا ىممف اهيف ديدج برمته
 ةفاصرلا ء”و

 قلت ةروسإ ىجيمالاىدتقاقداس دمع ديال ”ةفاصرلا «:
 لدعوةسارسلا لزتءا#ا اهردصيف ناقدقو ةيهاكف ةيخحيران ةيبدا :هيملع "هي رهش

 ىلوالا ىدا نع لوالا ددعلا اهنم ردصا دقو . بدالاو يملا جيم ىلا اهنع

 ةةيبدالاو ةيملعلا لئا_سملا ىعو ماعد ىنام ىلع اماوبا دقغ دقو 1مسعإ ةهنس

 ظيرفتااو هبوجالاو ةلدسالاو تا_هاكفااو للجرلا جارتو :هخئراتلاو

 وم عيجىف رجل اذلا الا -. تاقرفتملاو ضعف انيأرو لب ًافرط ًاثحم اهءب

 ناب لوقلاك رصعلا اذه لث٠ءىف اما ضرعتلا نع ة>ودنم:باونالا نمهقرطام

 دقو عديم سلا طهر مهو :هيريملا قيلامعلانم نون نب عشوب لس: نم ريربلا
 دجوي ام ردَش طالغالا نم ةرايعلا هذه ىنأ سوماقلا بحاص نع كلذ لهن

 ىف ناكلخ نا عراب نع ةمج تافارخ ًاضيا لقت دقو . ظفلالا نم اهيف
 دون انكو . ملكلا نم اهيفام دعب ماهوالا نم كلذ لك ىفو . همكحلا تدب
 بتكلا ىف ةلذتب» هءيضاوم تناك اذ الاو ةديدج ًاباوبا دسيسلا قرطإ نا
 ادهن رافسالا حفصتي اهملاطم نع سانلا ىتغتسا موقلا ىدبا ىف ةلوادتملا

 ء فورحلا "هلم طبرلاو يكرتلا ةمكح هترابع اندجو دقو . اهيف اهقاستنال

 -يحتافلا ىفأ . ةريثك عبط طالغا اهيف اندجو دقو اهتموطخع ملكلا ةمومزم
 , لاثملا اذه ىلع سقو هس هم

 هل وعدو ! جاجتلاو جاورلا امل ىو .امحيحصتب ىتعيو حقتت نا ىصق
 ! حالفلاو تابئااب

 ١ ىفو و6 :هيثثلا "هحفصلا ىفو "هس
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 معع

 ذه لاوس ىرصبلا . ع.ا انأس
 ”هماكي تيملا ءآنر نع اوربهي نا رمصعلا

 ناعم ل :
 نيبديعب قرذلاو حش ءركذ ىا هنبؤي نالف نبا » :هصنام 'هغل

 ؟هيلعجلطسم طلغ وه ما لوبةهو حي ىرصعلا رييعتلا لبق ٠

 هومتركذ م !مءونييوغالا نعءوكرك ذ اماهنم فمع ناععينبا

 دعي صخشلا ىلع ءانثنا : نيباتلا : سورعلا جان ىف ءاج بقف نيرصاعملا نع
 مدق نع ليوط مالكك انهو «. ءاكبو هنود دعب هحدم اذا :هلباو هليادقو توم

 وه ”ءيوسارفلاو . "هيلهالا دمع ىف اهدوجو ىلع دهاوشلا عم "هظفالأ

 0روتومم ةدصغط»ع

 116194 سحأ ىنمم ٠
 ال ةلباقملا "هيب رعلا "هظفااام : ءادغب نم د .ح اندئسو

 ؟ مهدتع املصا امو
 مروع هوس

 لحاو ا ىنعماقأ .اطظتامالع :ميرفالا ىب رم دنع قزلعت# ىتمم : الق
 ىف ةداحبلا ىدبتل :آوهلا ىف بهاذ لع وا :همئاق ةرخص وا هبق وا جرب لثع
 ىا د68 و خ1 نم توحن امل_صا نا اولاق دقو ضرالا نم اسرق مريس

 :نوبوغالا لاق .ىنعمو ىنبم « أ » نم ”هينرع اهلا لوقت نمد .رحبلا ىلع
 .ءاهنودب يما عمجو ."هيبارلاو ةراخ نمزوافملا 7 م ريقدلا علا ةيمالا

 و لا 5و و
00 

 *هيمس +١9١( ) ةنسلا هذه نم يناثلا نوناك روش لئاواف دادنب ىف تئشنأ
 سج رج سويساتلا ليلجلا ربحلا ةموب كلذو ٠ ةاحنلا ةديس ىلإ ىمتنل ”هيربخ
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 جابصلا ءامد نفل

 تم ىتاا "هفورعملا "هغالبلا جمل خسن ىف دوجوم ريغ ءاعدلا اذه نا ) كاق

 حيحصلاو :هغالبلا جهت ىف تعج اهلك هراثا نا اضيا مهوتف ( مامالا رات ايف

 « لدصتي ملام ةيعدالاو بطقلا نم مامالل ناو هراثا ضب جبمتلا ىف ام نا

 ةهقرفتم لازأ الو هنع تذعف هيف اهنيثل ةغالبلا جبن عباج ىوسوملا فيرسشلا

 قلطي نا حصا رفسف تءجولو ”هءيشلاو :هنلا لها ةهمئا رافسا نم ةلمح ىف

 هجو فجنلا ىف ءاملعلا شن نا اننرع دقو ( جينا كردتم ) مسا اهياع

 ناهتسبال ٠ ايشا ىلع فقوف مامالا راثا نه ىضرلا ميرسشاا تافام كاردتاىلا همه

 نوبتكي نبذلا دسفألالا انناوخا رذع رسأ كلذ لكص عم نع ماع

 اهوشع وا اروثبم اصفان ءوبتكحام 'يجف :هميشلا قاعتي امع وا "هميشلا ن

 اهءولعو اهخيراتب اوملي مو :هقئاطلا هذه رابخا ىلع اوفي م منال 38

 راثالا بحاص اهريشنىنلا "هخسنلا اما ءعإب لوطو«عالطا نع ١

 تأيل هلا ريغ مادتها اهصوح هلاو ”ةطولقم ابنا اهنع لاق دقن 3 بلا ءاعد نم

 اهملباقم دعب كلذيف مقسلاعض'وم ىلع ىتأتنا انيأر دقو ةسم ريغطقسو "ىثب

 : ءاعذلا لوا ىف ءاج دقق ةياصالا خستا

 ملظملا لسيالا عطق جربو < ةجلبل قطني جابصلا ناسا عاد نما مهلا

 قايسب ىلوا عيبطق ةملك لعأ١) هلوق راثالا بحاصقاع اذهو ( هدلحتت ىعا

 لعملو لسالاىفام وه اهياصالا خستلايف اندنع تدثااو ( اهؤاي تاق مالكلا

 نم حصقا لالا عطق عرستو راثالا بحاص تمسوا ىتلا ع ( - ..ز ه6

 نسحاو ًاريثأت دشاو ًةماطتحا رثكا !منال مامالا مالك. و

 ىفو ) : هلوق ححصملا الع قاعو ( بيجلا حساتلا ) -

 ىءع بيا حسادلا فيحست اهنا الا هجو اهلو بسحلا حسافلا نسالا

 (بسحلا حسانلا ) فيحصت ( بسحلا حسافلا ) نا باوصلاو ( بنقل ىقللا

 ( بيلا حسانلا )اناوقا ىممال ذا طولغلا لب

 ى امو ( بيلا ىقذ ليذلا ىهاط ) مهاوق نثء بابلا اذه ىف مهل درو ا:
 ديعيلا هيجوتا كلي يعاد الق

 و

 نع لوسالا نم حيحصلا ىلا ًاريثك برقا راثالا بحاس ءآر ىذلا لسألا

 هلوق هيلع قاعو ( ىن» فوخلا عزن بداو ) هلوق راثالا ىف اجو . هن
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 0 ةحراطملاو ةيئاكملا باب

 .( فوألا قزن ) دنع تيثاا لسالاو ( داق ىنمي غزت هلا )

 راثالابحاس هبقعو ( كتفأرب اهتأرذ ىبونذ ءابعا هذهو ) راثالا ىف ءاجو
 راما ىلإ تيدع ولو اهمءاوا ىا ان أردا ىنءع امارذ لمعتسا ) ةلملا هذهب

 ليوطلا بيقعتلا اذه (اذه ىلوا ةزمهلا لءاو اذه ىلوا هو املا اهانمم

 مجعملادر نم فيحصتلا اذه ىلثم ىف بيدالا ىلع لمس' سيلو هيلا هجاحالا

 ( اهتارداوا اهم ارذ ) لدي امة رصو اهتمت ر ىالاهالاب ( امتأرد )لوقف المهم
 .كتفأرب اهتقرسص ىبولذ ءابعا نا لوشي نا ديرب مامالاو

 الزان اذه ىحابص ممالا لمجاف ) هلوق راثآلا ىف ءاجو
 ِر

 ( ىدهلا ٠ اين

 ًادانسا نوكتف قاش ىنء لزإب فيدصت اهلعإ ) هلوق ران ألا بحاص انه قاع

 ةتباث ىعو ”هفصصم ”هملكلا هذهنا نايسح ىلا هوعدي ىذلاام ىرداالو ( ًايزاح

 لسالا ىف اهلا ىأرىتا هملكللا نم ًاقلق رثكا سيلو اهعضو» ىف :هقلت ريغ

 ( الزان نوكي فك حابصلا نا) ران آلا بحاص برغتسا ناو ةيسانم ىثدا الب

 بقارإ ىذلا نا وهو . هتوالح قوذينم لق اليمج ًايرعش ىنمم كاذ ىف نالف
 0 م رجفلاىريباملو'هرخآ ىف لدا رابدا

 لزني حابصلا ناكف ًاديور ًاديور قثالا هل
 رقلا ضرالا

 سوفنلا تاتفف ريمالا مالك ىف تءاجام ًاريثك ىتلا :هيرعشلا ىت
 ,تردمهاو ) راثالا ىف ءاجو مالكللا ريما ريمالا مالك نا ىلع لدي امم ةيعاشلا

 اذهو كلفلا ممصو ءامسلا ديكس ىفهضارتعا دعب ابق
 ماما بفنطلا نم

 ( بص ىف أرثالا رمه روهشملا )هلوق انهامحاس قلعو (د.خايصلا مصلا نم هاما

 اذه ( ثرمها ) لدب ( ترا ) هلاف كلذ هفلكيال اندنع تيثلاو لسالاو
 زاالل ابلط هيلع تأن مل فالتخالا نم انركذ ام ريغ قندقو

 ىبارعالا نا فحتلا

 "ةحراطماو ةةيتاكملا باب

 ةملاطلاوب تداق « برعلا ”هقا و ءا رغاا مكتلج نم رشاعلا ددملا تدفصت
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 ةحراطملاو ةماكملا باب 014

 ىودو نييويلجارم لمعوا ىو » مهاوق ىءمىف ( ١ ) هومكتدقع لصف ىلا
 كلذىف ىل ناك ذاو .ةيراشكنالا ماي'ىلا حالط مالا اذه لصا متيقرو «لجارم

 قيقا رلهظاالا ىدصقاموةءاضولا مكتل<تادح ص ىلع هرسشنا نا تبدا رظن

 وا (مض'1) ةياوجرل وا ةلوجرلاوا ةلجرل عرج ىه لجاىم :هظفا نا تاق
 ( اذك؟) لجرلا مساىن.م ديت تافدارتملا ءذهو.:هياجرلاوا (حتفلا) ةيلوجرلاوا

 ةماعلا حالطصا نع وف لجايم ىلع ظافلالاهذه دحا عج اما . لجرلاناكوأ

 : "هينالا ةلدالا انيأر تبثي ابو () سابق ريغ ىلع
 ىلع ًاقلطم لدتال لجايم ةهظفل عم لمعتا ىتلا لاعفالا نا( 1)

 لوؤت ىرت اي فيكف تابراحلا ءانلاىف ”هيراشكنالا اهلمعتست تناك ىتأا لجارا

 ىتاالامعالا نم لمع ىلع لدي ىتاا ىورو نيبو لمتوىوس ىهو لاءفالاءذ»

 امور سن :ىنع نيبو ىورو ةليضف لع ل المع ىف ناسنالا ا موه

 لب متركذ اك( + ) لجاسم علط لمف موقلا ةئل لا ىلع درب ملو كلذ لكاش
 .ةياوجرلا لامعا نايمالا ىلع رداق هلا ىا ( ه )لجامع ءدينم علطي نولوشإ

 مالكلااذه نوظقلي امْح ”هماملانهذىملا ردابتت ىتا ةروصلا نا: ( ؟)
 ناجرلا لامعا قكام لامعاب نارثالا ىلع لدن يلا ةروصلا ىه

 نوفرمزالو "ةماعلا دبع ةلمعتم ريغ لج م جا لجامع "هظفا نا :( م )
 ردقلا ىزع ادا ههولمتدي مل. "هيزاشكملالا نا (0) هكؤملا نمو < ىنمتءافلم

 ١١ ( ع.ل ) انل ال بيدا بتاكل مالعلانا م را ربدت 5 ممجار ول (

 ىلاثاامويلاىف ىسيع ىدتفاقوزر بيدالاةرمضح نم ىنمملا اذهب مالك اضيا انلصو(؟)

 (عم ل) هيلا ةداشالاب .انوفتكاف ٠ ةلهلا روهظ نم
 ىارلا اذهىلابهذ ًادحإ رن ملو بيرغلا عملا اذهب يقطن نم ماوعلا ن٠ عسل ()

 ىنمممالكلا ماقتسال ( موقالا اراه ظنام 5 رهو )لجيمم عمج لجارملالا لاق ولو ديعبلا
 وهوهميفٌلديهمو لجم وهو ًابعابر التف ام اوقتشا مث ١ ءركحفل ًاهيورت ىنبمو
 36١ نانباو ماعلا ثداوح عررات ىف ءاجدقف لاجرلا مظاعا لامعا ريظا قي لج رمت

 (عال) ءاعل ًايراجكتا الجر لتفو لِللاب ةرودلاب لزنو ةلجسم روظا الاعو »

 ”هيقبو ٠ ماوءلا ”ه:لا ىلع ركذي نا نم ريشا مالا ظفلب كلجاسم الم علط )2

 ىوسضيالوقت ًاردق وا ًاتسد لمجر ىو. :لوقن جاكم كال ٠ «لجارملا بسانن ظافلالا

 ٠ رودقال لجارملا ىنمم ىلع لمحي ًاضيااذه (0) (ع٠ ل) ٠ لا لجاسع
 دنس مكل لهو عررصلا ديكاتلا اذهبكل زيجت ىتلا ةيحيراتلا مكتلدا ىع ام (1)
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 02 ةعراطلاو ةيناككللا باب

 ,( نازق ) "هيكرتلا "هظفالا نولمعتسي اوثاك ىلب ةريكلا

 دادي ىف موقلا "هئسسلا ىلع ةلوادتملا ةيماعلا تارابعلا نم نا : ( 4 )

 :مهاوت ع لجارلاو رودقلامهجارخاو ”هيراشكنالا ةداعىلا حرت امر ىتااو
 ه ًاضإا مولوقر4سمالاب ميم ىا ء هسار ىلع نازقلا « ليش »
 (١)ايشاطكللا نع ةدوجو» تناك ةداعنع كلذ ىلا اوراشا اعروءشاطكب الم

 سيلو :هيرا_ثكنالا امامعت: تناك ىتلا ىع نازق :هظفل ناف لاح لك ىلءعو

 . ميلع لع لك قوت كبرو ( ؟ ) لجارم ةظفل
 ل١ هذه قرعلاو تاركسملا نع مكءالكىف هن ددعلاىف ءاجو

 لا نال ةهيديدللا "كسلا لافشا هدب فذ الا تاركسملا راعسا طارت

 «. امرمشيىف نوطرشي جترفالا نع
 ريغىلا اهرامسا عافترا بسناومكيار ريغ ىرا ىكلو ( هر

 ذا قرعلا ىرطةت_سه نم ءذخأت ىذلا ممرلا تفءض 'هموكسحلا نا ١

 . نيمبرا ذخأت مويلاو ًاشرغ نيرشع ًاهاس ذخأت تناك

 نهم ىذلا رمثلا ءالغ + ىتنارافطلاةميق تناك :د'

 مالك لك ددو٠ ”هفرعم بوجو "4 !ءلا ىلع طورسملا نم نا نظا ال؟لوقءم وا لوقنم
 قافكواهانأم الو اهاتممفرعت الو اهلممت-:ىتلا لاوقالاو تارابملارثكا ام ذا هللمتدت
 ةرابعلا هذه ةلياد

 ( سنى ) ٠ شاتكب الملاب قلمتي اممن'زق » ىنمم
 ب زيرمتال الاي ىرا الو ”هير'دكتالا لبق ةداعلا هله دوو ىلع فقامل ) ١(

 نوب راثكلالا ىسدقو موسفنا هيئلتكلا ,هيهيراهكتالا .ناذاةهيشاتكيلا متديراشكتالا
 عجار)رفظلاو :هبلفلاب مهل اعد ىذلا ىلولا انكي جاحلا فوصلا ىلا هين نييشاتمكب
 ًانضيا عجارو ه+ ص ةةيشاح ىف مار دمحال ىغرات ىلئامع ىلاطيرخو ىلمسر »

 (سنى) عداتلا بكرئاسو وجمعت [هعدصعمع لادم 117, م
 امنا ٠ لجرع, نازق ةظفا اوجرت نيذلا مخ "هيراككحنالا نا لقال( ؟)

 ٠ ايياصا ىلع اهلقبانم مهنمو هيب رمال ىلا ارلقأ نقم ميلف .كاذ او

 «ىونملاييرعتلاٍنوحت باتنكلا نم ملضلاف وثيدحلاو ؟هعدقلا تابرعملاف ,ىمراماذهو
 (سينذمى) ٠ ىظفللا بيرعتلا علظلاو

 فرعت ماو-هلا نم ًاسانا نورت املفف « شاتكب الم نازق

 م بيرعلا نأ تدرا
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 دافالالاو ةقراعملا باب 61

 ىف هرامدسا تءفترا : ”ةيروالا دالبلاىف ( وتريد لا ) لودكتلا ءالغ دم

 كاذو هسوكم ضيا تو ةيناثنلا ةموكملاو ٠ نينا :هئالإب ةريخالا ربشالا

 ٠ ةيرح ةناعامسإب اهذخأت اهتفاضاىتلا ةدايزلاو ب رحلاب اذن ود ةياطيل ةئلامم ذم

 دراولا ةلقا كلذو قرعلا ب بك رثف لخدي ىذلا عاملا رامسا ءالغ ع

 ١ لاودالا بيب هلم

 .ىكطصملا ردصم سقاس ةريزج اسال

 نوحشملا ةرثكو ريخالا مسولاىف كانا لقا جمان ذارلا راعسا عشرات و

 اهيااع راعسسأب عم ثيح غروبمهو ايايسرام ىلا امسال ةةينروالا دالملا ىلا هثم

 مدقو قاس ىلع اهمئاق تناك ىنلا برحلا بوب هنمارملا دراولا ةلقو هيلط :رثكل

 نوؤش' ليبخرالا يازج لاغتشاو ةرمضاخا هيل

 ٠ حئايذارلا تينم كينالسو

 ند سخ
 ألا“ اهئمو فولاوفولا امرة, ىناا تارك ارا راما ىلع" 201 1

 +« دوفوراؤي اذامالاو؛تاركسملا رامداقرت با.داىف ,ذو

 ىنظوتم

 ىدهلا عبلا نم ىلع مالسلاو هناي تدرا ام اذه . نيينطولا نم
 ةرلع فدو

 اكمل هحسييم نط لمد آعلحس آت 1[ عصمت ( وانتم

 ةيمالسالا سلاهلا باتك 5 .٠

 كرام مه . 46 ةعمق + نكلا عطقب ةحفص ؟١41 ىف

 ريزدلوغزانغا ريكلا وا هق رغم برغل !ءاملع عسوا نم

 عئادبو عالطالا ةرثوو معلا تانسحب ىثوم هملق ن٠ جرذلام لكو ىرجما

 3 ناملالا فرااتاا اذهوه ىءللاذهيف تهفاؤا 1 هي: 5 لجانمو . ءاشنالا

 مالسالاو دمتم ىموباوبا :هّتسىلع اهداش دقو « ةةيءالسالا سااحملا و مسا

 تاهوشت 5 قرفأا ه فوصتااو نيدنلا ع دقتعملا ءوشأ 3 ةعيرع
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 ففي داقتنالاو ةقراشملا باب

 فرط ىل-ء اماعج ىت> حاضيبالا لك « ساجب » لك تابوت حضوا دقو
 ىتااةهيبرقلاو ”هيبرعلا بتكلاءامساهيق ركذ سروف سلجم لكرخآ ىفد ماعتلا
 . عوضوم لكىف هدرسام داربايف اهيلع دمتعا

 ساسنلا دوه لب ,ا رقال لهسي نا روتكدلا ذاتسالا ةريضح لراح دقو
 هلاىتح ”ةيبهذملا همولعو مالسالا نيد صوصأ ىلع هعالطا ةهعسو هتريخ جان
 : انلق) ءبيطش لك لوق ةزيهج تعطق ه : ءدمب لوين هباتك 'ىراقل زوي

 ناقسسالا كلت امدسال ةةميدي بتك :هئازخملو :همامالا ءذمل دهشبال فيكو
 ىلع فاحلالا لك فدحاي هلاخبا ىوااعم ىفو . ( نارهطيف رم ميط :هعورطملا
 ىدلا ”ةيلاتملا تاموشتلا بولسالا حضاوب ًائيب» عيراتلايف ءوشنلا روط ادبم
 دعب مل نيدلاو دقتمملاو اهئسلاو :هميرسثلا راوط!«ىلوالا راوطالا ىلع تارط
 رومالا ىف اهوميش نإ نوملسملا لواح ىتلا ةلداعلا نود اهنا ىأر ةلباقملا
 بهذملاو الث. ىناللا هقفلاكه روصملاو نيياحالا ضء؛ىف اهوقنأط ةروكذملا

 . ىليطا فوصتلاو ىرعشالا

 ىفو زاجمالا ”هباغو همالكزا وهو ًازيفم هسمالملا ذاتسالا باتكىف ناالا
 فاؤاللا مف بنكي ىتلا عقاوملا هذه لد ٠ىفدل فسؤيام وهوديقعتلا نيب ناطاوملا ضع

 ًاصوصت رصتعا هاب رمشي ”ىراقلاو . مهتساخل وا مهنم ليبقلال :آرقلاروهمج
 انناىل-ع . اذه ءرفس ىلع نيفقاوال اممدّعوو اهصاختسيا ىتش الاوقاو ةريثك
 لك ليذام قاع ىناا تاقيلمتاىهو هن. ةزاتمملا ”هيصاقلا نم هباتك ىفام ركننال

 انف باتكال ةزرطملا سرابفلا اماو ضيفنالو ضيقت لع عبانم ةلزنع ىهت لصف

 ! باتكو دان لكف « باتكللا جوربن' ىسع . ناعنالاو بيئرتلا تايآ نع
 برا نال ؟

 11 ةيم رهشلا ىف ردصت ةروصم ”هيبذا :هيملع ”هيعامجا تيران ةلحب

 !ارثثالا "هميق . ىمظءالا نع ددحا
 ا روبط . ةهئاتسالالف ىندالاىدتت.ا اهترادا لمم . فصنو ىديجت

 ةلاقم مث 0 افقد. سرهك نودب ةدفص موو اسعإ هلع ىناثلا عد يف

 ةيرعم مهطاطخعلاو برعلا ءاقت .ا.ساو  ىفاسرلا فورءإ ه.:طولاو نطولاىف
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 داقتنالاو ةفراشملا با ه4

 دقو ) طيلبط ىدتا فو مل لوبول قاتسوكل برعلا ةهيتدم باتك نع

 نوبول روةكدلاىلا ةراشا ابوروا ىخرؤءربكاهي دهشاماذهو : هلو لاقملامتخ

 ىخرؤ٠مظعانم هلا لاش ىتح نيغرؤملا نموه نؤيولزا لاق دحا نم سيلو

 -( رعبلاو رألا نييعمجدق ىلا بطاح بتاكلا ىرب رفسلا اذه علاط نمو ايوروا

  ىيسحلا ىحاح قطا ةةعيتاملاو نيدلا ب سابارطيف "ةيبرعلا ةرامالا

 ةهيداصتقالاةلاطلإ تهيب رعلاةاتفال ةأرطتهفيظو  ىواهزلا قدس ليأط قفا

 . لباصلا نبال" ةيئاقلبلا دالبلاىف

 قسرس ىرتميد ىجرج ملقب ىبدالا ميلمتلا باتك 5٠؟

 هنس توريبف. اهيبدالا اهعبطملا ىف اهيناث همبط ٠ بادآآلاو قالخالا : لوالا مسقلا

 .٠ ريغصلانْعلا عطقي هحفص 50 فاو

 ميدقتلانح :هملاطملا ديفم ةرابعلا قشر عفنلا ريك مجحلا ريغص باتك

 .راغصلاو رابكلا ىداياف هعضيو ناسنالك هينّش نإ ريدج بيوبتلاو

 ٠ توكسلا نساحمىفتوقايلاو ردلا باتك "4

 هجم دادغب ىق ”ةيالولا ”ةميطم ىف ميط ىمظعالا فيرظ ىلع

 ءةراب ع5 هتميقو هحفضأ١ ىف ١

 توكسلا نمت اوفرعيا نورائزءلاو نوراذهملا هحفصتي ناب ريدج باتك

 . ًاراضواًائيس ناك اذا امسالو مالكلا ةرثك طقسو
 نازي!!نيعةلاسر ٠“ ٠

 ةءاميطم ىف تعيطاءا_طقلا فشاك رفعج خيشلا لارهزوملا نيسح دمع اهمماج لقب

 * حعيحص ”شرق '؛فصتو شرق اهلميقو اهحفضا ؟4 ىف 38+ اهنس اديص ىف نافرملا

 « « لاهدتعالاو حردلمل نازيم هدهامنم ةلاقع ىمساقلا خيشاا بتنك ناك

 لبن جراوخلا رايك نم .لجر وهو ؛ :ناطع نب نار ىلع هيتكام-ق دمتعاو

 قلق ىفو:هفوحت م ”هفيعض لج ر عدمنا ةءالكءاج اذهلو .٠ مهل هيعاد ريكا ناك

 ريكا ا لي ثيدانا ىلع لوع دق هاف ريك! خبشلا اذه مالكف الحم . ملاد

 ىشاقلاو لبق نباو ىاسنلاو ممن ىبا ظفاحلاو ىذمزلاو لك هتاورو نيئدحلا

 رو هعمجم ىفةعا

 . ناتحلا نيككحم ناغربلا ىؤق ءارت اذ_هاو ,مهربغو بلا دبع نباو ضايع

 ملم لكي ردجيو
 ! اذه ءزوفب هئنرن نو . ججحلاو ةلدإلا ةماق'ىف فاؤملا خش

 جهنيو همصبتلاو رودئلا خيب ةلا_رلاء ذه عااطي نا قئاقح
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 ه4 داقتنالاو ةقراشملا باب

 .نتروه هبتك ام ىلع مالسالا ىف ”هيفسلفلا نيملكتملا بها
 ةيململا « مالسالا » ةلمم نم ةلتسم ٠ نوينسام سيول بيدالا قرتشتسملل ةلاق»

 . ضنلا ةيوترق فرحلا ”هقيقد تاحفص 3 ىف. ةهيلاملالا

 1ع “قردهسعم مانتامعممطتومعم لعع 3[هغةطهلاتسمفص ( هع )

 هد آولون»" ةعامد ؟آمسأعم. طوع آمدتج 8[دقعت عملا

 ىف باش وهو نييرفلا نيقرششتسملا ريهاشم نم نويذسام سيول بيدالا
 ءاملع شهدا هناىت>مهيوديو مييورض» برعلامولع ىلع فقودق ءرمعلا لتةم

 ”هتادح ىلع فيلأتااريثك وهو .اهف ناك امل دادغإ .اننرضاح ف مهسفنا نيملسملا
 .رصعلا اذه باتك نمن ريثك ىف ىرب الام قيقدتلاو قيةدئلا نع اهعيح ىفوهنس
 ةفسلفلاو مالكا يع اهقئاقد ىلع مساولا عالطالا اهيف هل ىتلا مولعلا نمو
 هرعو ثاحالاءذهىف هنامما ىلع ليلد مظءاىع انيدياىتلا هتلاقمو فوصتلاو

 ىذلاهباتك ىف نماغملا نمنت روه ىناملالا قرسشتسمال ام امواطعىف نابا دقو .اهف

 ةلاقم اوعلاطي نا ةروكذملا ثحامملا باها ىلع ريثذ هياعو ىنملا اذه ىف هعضو

 . اهنع قفتسيال امم اهنف انيدص

 ةهيبرملا "هغللا بادآ غران 00
 رصمف اعيطنيءزجىف فراعملاةراظنب ”هيبرعلا "هفلل ىلاثلإ شتفملابايد كيدمع فيلأت
 ."هحفص ؟48 ىف قرتلا 'هعبطم ىف ىتاثلاو هحفص ١5١ ىف مالسالا ةديرج ىف لوالا

 اذح نه لواو . نوقرشتسملا "هيبرعلا ةهقالا بادآ ىف فلا نم لوا
 ةمدقم ىف باتكلا اذه بحاص ىتسي كلذلو.بايدكبدمحم ”هربرعلا ىف مهودح
 . عودضوملا اذه ىف اوذلسو هدعب اوؤاج نم نيريثك ىلع لضفلا هلو نيفاؤملا

 تذغا:هيبرعلا بادالانال بولطلاب مويلا فاورب ءانك ءاجأضيأ ببسلا !ذهلو

 نولغوب نبذلا برغلا ءانبا ىى-إ ةربخالا تاونسلا هذه ىف ًائيثح ًاريس ريسآ

 . قؤدتلاو قيقحتلا نم اهقح نودؤيو ثاحالا عيمج ىف

 همبط ةداعا دمع هرفس نم ةريثك ءايشا فذحم فاؤملا نا نظن نحو

 اهدوجو ناف .مهمظنو نيئدحللاو نيمدقالا ين نم ”هللوطل'دهاوشلا : كلذ نم

 خعدات» باتك ال تاراتخم باتك ىلا هعوضوهنع باتكلا جري لوطلا اذه
 رايك نا لاطاو مالسالا دمي هيبرعلا اهقالا داسغب لودي هلا امو « ةغالا بادآ

 ىلوالا روصتلا ذنءتةيماعلا دوجوت لوقلا ىلا ىارلا اذه نعاولدع دق ءاملعلا
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 داقتنالاو ةقراشملا باب 55

 وا 'هناتكلا ع رات نسع هنالك اسينمو . ةحيصقلا ةيبرملا اهقالا ”همأوت هوا

 لاس قيق دن ىلا جات ىتل' ثحاملا نم اهريغ ىلا ىبر_ءلا طخ

 ىف سانلا تايرخاىف لازن ال اننا وا مهيرجاتيرط انءابا اهياع اندجو انن اان

 الب قات: اما

 فاسملا اذه دعب اوك نيذلانيذاؤملا نس نيريثكح نم بجمءتل نمو

 اهدجم ةلخ ىعو . بادآلا ملاذ ق ءدوجو ىلا الو هرفغ ىلا اوريشي ملو

 لكبإ اودؤيو- بادالاو ميشلا نسحم اوكعو اهلع اولدعي نا ىععو مهضعي ىف

 . هبيصأو هقح قح ىذ
 "يعطوا نوطنس ١ نوكرالا ونايل..ط فيلأت ”هيماعلا ىقئارعلا ”هقل

 1 ءدعامع قعوطعم عم انزنلععأم ناعمم لع آمععطعب

 طوع اةكمجتستلتممم رع ةوصاص.

 تافالا نيودتب ىنع نم لوا معو . لفل'فرعتال ةمخ ووذ برغلا لها

 نوكحضإ اقرش» املع نع نيقدعتملاضمب عرش كلذنولءفاوذ خالو ." .ءاعلا

 ة.ئافلا نم نيودتلا اذهىفام ىلع تاون رشع لبق اوفقو الر4نورذسإو مهم

 كتاواةمه نود تاازال انيبوغل "همعنا الا . مموثاعب ًاضيا ىه اومئدنا ةللجلا

 شئارعلا ةغاب تلياكح عج نسادبتالا ءانبا نم مهم دحاو انهاهو . نيزربملا

 نييدلارعلا نع نانثا هل ايثك دقو 191١ ”هنسيف ايف ناك امي (ىششكارم ىف)
 ىف فاؤملا ىد دقو . دحا نإ (بيط قديس توحتم) بيطسو ىلالجلا اهو

 امقدا مل ىجترفالا فراإ اهظقا مسد مث ىبرشملا اهف رحم ”ةياكس لك ريش

 نيرو :هقلفملا ظاقلالا .مددم رخآلا ىف عضو دقو .:هيليطسقلا هتغا ىلا اهلقتب

 دقو . ةحيصتلا ةهغالا نيواود ىف ظافلالا نم ءانمم دجوب ال ام حرش هيف

 ىفو . هيشكارملا ةهفالا ىف ةفلؤملا بتكللاباوا نم فاؤمىلا نم لك دنسا

 . دافاو داجا دق هب ىنعام لك
 لوصايف ثحح مل هنا ىا نييقنملا ءاملعلا ريس فلا ام ىف راس هر مل اننا الا

 ىلوالا ”هياكرللا ىف الث ركذ ديف . امل "ةماعلا فيرحت هجوو اهلساو ظاقلالا

 ٠ قالحلاب ماجتملا رست دقت . هل نسحبك ىلا عم ماجحلا :هياكح ه:نلوئملااذه

 ماج قرششاا رايح ىف قالأا نا وه ءارت ىذلاو . :هيمستلاءذه ببس ركذي ملو
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 همز هاقشمالا و ةياراشملا باب

 . حالطسالا اذه ذاع هذإو ,:رهملا افهنىلا سالا وه طكدضيا

 ةطوقتملا ءابلاو ةدهشملا ياللا سيكو ةووهلا سكي « ىلا » حرش مث

 قطني كلذكو كذاك سعالا : اذق ,ماوعاا فايف اسما ناقو .ءىذلا و ىلع

 سياوبرملا دنع ميدق لامعتسالا اذهو , ءايا' 'وئذح ارو: رمئاءاوع اع

 قي ىا لوصوملا مسالا ةلزتعإ مومالك ىف ماللا تءاج دقق. طقف ممهاوع ندع

 :لبق بورسضملاو براضلاكنيل ومفملاو يلعافلا» ءاهسا ىلع ةلخادلا ىضوهعو رو ءىذلا»

 ناو وهو .ًاضيا لامفالا ىلعو لب ءدود 7 اذهولق. نسحلاك ضيا ةييشملا تافص' او

 :قدزرفلالاقعدقلامهمالك ىف دراوهناالا نوقطمتلانوف دش: !نودحصفت!ا هدر

 . لدخلاو ىارلاىذ الوزيسالا الو هتءوكح ىضرتلا مكحلاب تناام

 -.بجحملا را 14:1بدالا ”نارخ عجار .مهمالك ىف ريك هلل ءاج دقو

 ىلع ةلخادلا فاكلا ىءم جرش ملوعمهلب زا و ىتءع « هل رسحك » ركذو

 رخآ قهلءج ىذلا «قاغملا حتف هىف الوهنطومىف لاحلا ىلع ةلالدال عراضملا لمفلا

 فاكلا هذ_ه نا مالا بيسغ نمو . ظافاالا صيوعل مدعم ةلزن

 ةنوديري مهو الثم « جك» : نولوش مهئافلسوملا ىفاهفور مم لاى عتسالا ادع

 نوءلسملاو ىلا اذهب ءجيق» نولوقيف ًاءاق اهتولمجع دادغب ىراصتوءنآلا ىو

 انيار اما . هنيع ىنعملا اذهب « ىجي دعاق.» نولوشنورخ !و « ىجيد ه نولوقب

 ىنلا هدكو ىهوةيمرا هلك نم عوطقمهلاوميدق هلا وف فاكلاءذه لصا ىف

 ظفتحاو لادلاامنم ىتلا نم مهنف .لاعفالاو تاذصلا ىلع ام ولخ دي «ىنءملا اذيلدعت

 فاحكحللا مخف نم ميمو لادلاب ظفتحاو فاكلا ىتا نم مد تاكلاإب

 و « دك دونم لهج نم مهو ًامأق اهلبط ا-هداعاف « د_ءاق ١» ف.

 نم مموهمهوت ىذلا لصالا ىلا

 اماللو ءنزبد ىءأ ءرسملو "ةظفا اماو

 .الثم يع دعاج » لوقف امج فاقلا با
 نع هنلاف رعشاا ذذقم

 بحل اهقاحو ناسنالا رءش ذذق اذاءاجحلاوُأ قالها نال ظافلالاىف عسوتلا باب

 5 اهيلع ناكامم نسحا ةروصب نوكي هقلح ءءرعش كيذا قالحلا ىلوتي نا

 ىف لاق حيصق ىديع وهو « نيزألا هنيز » ىنءلا اذه لو ق'رعلا ىف نحتو
 ماظن نيزم لجد :نئز كردتسم ىف جاتلا نبزم ماجلاو «رعشلا ذذَق
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 داقتنالاو ةقراشملا باب نكيفل

 ءظافلالا عيشي دوت انك اذكه .ها .ىرهوجلاهلّدن ((01710ان1 ىا )ثدحأكا

 ةولا ىف نيثدحلا :هبتكلا ىلع لكلا ضب حرش ىف دمتعي هارت اننا مل

 1 عيطتسي ىذلا

 فورحلا ربوصت ىف ىرج هنا نع الضن اذه . ليبقلا اذه ىف ًاتطخم هارت

 جالطسا ىلع ىر-ج ولؤ هب صاخ حالطءا ىلع ةير قالا فورحلاب :هييرعلا

 دوجوب سادنالا رايد “ىم انئاف كقذ ادع امو ل. نسا ناكل نيقرشتسملا

 اذهلو . امن ىنامملا كلت ديبأتا نيمدقالا ىلع هيأ دمت

 ! مهدالب ع راتب ًامايق هموق ىف هلاثما رثكي نا ىسسف اهيأ ديدج برعتم

 ةفاصرلا ”٠

 «ةلجيدةرومإ جمالا ىدتتاقداس دمحم ديال ”ةفاصرلا
 لدعوةسايسلا لزعءاهلا اهردص يف ناقدقو ةيهاكف ةيحخحران ةيبدا :هيملع ةيروش

 ىلوالا ىداج نسع لوالا ددملا اهنم ردصا دقو . بدالاو معلا جينمولا اهنع

 ”يبدالاو ”ةيململا لئا_سملا ىعو مئاعد ىنامثىلع اماوبا دقغ دقو 1سسإ ةةئس

 ظ هيوجالاو ةلمسالاو تا_هاكفااو لاجرلا يجارتو "هيخمراتلاو

 ضعيف انيأرو لب ًافيرط اثم اهءيضاوم عيمج ىف رثإل انما الا . تاقرفتملاو
 نإب لوقلاك رصعلا اذه لثءىف اما ضرعتلا نع ة>ودنم:باوبالا نمهق رطام

 دقو عديم سلا طهر مهو ”هيرريخلا قيلامعلا نم نون نب عشوب لس: نم ربربلا

 ىفأ سوماقلا بحاص نع كلذ لمن دجوب ام ردَش طالغالا نم ةرايعلا ه

 ىف ناكلخ نا يررا نع ةمج تافارخ ًاسضيا لهن دقو . ظفلالا ىم اهبف

 دون اكو . ملكلا نم اهيفام ددعب ماهوالا نم كلذ لك ىفو . همكحلا تيب

 تكلا ىف ةلذتبم هءيضاوم تناك اذذ الاو ةديدج ًاباوبا ديلا قرطإ نا
 اه رافسالا حفصتب اهنملاطم نع سائلا ىنذتسا موقلا ىدبا ىف ةلوادتلا

 2« فورحلا ملزم طبرلاو بكرتلا ةمكحم هترايع اندجو دقو . اهيف اهقاستنال

 ههحئافلا ىفأ . ةريثك عبط طالغا اهيف اندجو دقو اهتموطخع ملكلا ةمومزنم
 . لاثلا اذه ىلع سقو "هسمح ؟هثااثلا فو 16 :هينثلا ةحفصلا ىفو هس

 هل وعدنو ! حاجتلاو جاورلا امل ىو .امحيدصتب ىنميو حقتت نا ىسف
 ! حالفلاو تايئاإ
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 هم

 ىءالاود ىرتصبلا . عاا انلأس

 م ”هءلكي تيملا «آنر نع اوريعي نا رمصعلا
 ىلا ... هبط نالف هتباو ة ةلفح هل

 قرذلاو حبش ءركذ ىا هنبؤي نالف نبا » :هصنام 'هغالا بتكىف ددو

 ؟هيلعدلطمم طاغ وه ما لوبق حي ىرصعلا رييعتلا لبق . نيترابعلا اناك

 هوم رك ذ م اممو نييوغللا نعموكترك ذ اماينمتهفملتاع _نامع نبا هظفاءأج : اذاق

 ل نالق ءذبا دقو « نيب

 دعب صخشلا ىلع 5

 مدق نع ليوط مالكك
 وه ”«وترفلاو . ةهيلهاجلا دبع ىف اهدوجو ىلع دهاوشلا عم "هظفاأ

 : سورعلا جان ىف ءاج بق نيرصاعملا نع
 وا«. ءاكيو هون دمي ةحدم اذا :هلباو هلسادقو هوم

 0موتعمم ةيصغاطع

 1169: أ ىنعم + 75

 مهلصعتا# ”«وسترفأل ةلباقملا "هيب رملا ”هظففلاام : دادغب نم ر .ح اندئسو

 ؟ مهدنع املصا امو

 لحاو سلا ىلء ماه ةيهاظ تامالع :جيرفالا ىب رحم دنع قرع :انلق

 يقاوا جرب لش ىف ةراصيلا ىدهثل ءا وهلا ىف بهاذ ملع وا 'همئاق ةرخص وا”
 ىا د68 و خ نم توحن امل_صا نا اولاق دقو ضرالا نم ًاببرق مهريس
 :نوبوذالا لاق .ىنءمو ىنبم « ىمأ » نم ”هيسرع اهنا لوقت نو .رحبلا ىلع
 .ءاهنودي صا عمجبو .:هيبارلاو را نمزوافملا مالعا نم ريغصلا علا ةيمالا

 واه ل

 ١

 ةهيمج (ا١9١+ ) ةنسلا هذه نم

 سجرج سوبساثلا ليلا ريحلا ةداب
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 دراج امو ق'رعاا ىف روشلا مئاقوتم وان ني

 ددعؤلب دقو ٠ ةينايرسلا ةلملا نابش ة“الاعو كيلوثاكتلا ناي رنسلا ىلع دادغب نا رطم لالد
 دادزي ددملا اذهلازي الو ٠ ةجو هئام نيحيسملا ىحنم ةيمجلا هذهىف نينرتشملا

 ةبحلا عيمجلل بلطنو روربملا لمعلا اذهىف .نيك رتغملاو نيعاسلاىلع ىنتنف ٠ ًامويف ًامويب

 ( ماسرلا اخيم انح ) ٠ تابثلاو قافتالاو

 نييمظعالا ةمه 050
 وهو دادقب ضابرانم ) ةيمظعالابءالغلا ب.ثاال : هصخلمام روهزلا ىلا بتك.

 مساهنمو مظمملا وا مظعالا مامالاب قارعلا ىف روبسثملاةف.:>وبا مامالا هيف نوفدملا ضبرلا

 عامجالاىلع ةينلانويهظعالا دقع لمارالاو ماتيالانم ريثكىف رقفلا ريظو ("هيمظعالا

 54 ) نينثالا موي نم ريظلا ةالص دعب اوجرخف ةدلبلا جراخ ءاقتسالا ءاعد ةماقلو

 ىمئادتبالا .بتنكملا لافطاعم اهبالطو ,ظعاللمامالا ةسردم ويردم,بمدقم ىفو ( راذآ

 ءاضفلا ىف بطخلاو ظعاوملا تيلتو ىلوملاىلا اوليشباو اوءرضضتف ةيمال-الاةهيبرتلا بتيكمو

 خيعلانيغابدلا سيئرو ةيمالسالا ةيرثلا بعكل قاتلا سيئرلا كلذب لع املو ٠ عساولا

 ملنابأ اوممتجا املف ٠ نيغابدلا عيج هيف ىعد ًايريخ ًاءامجا ادفع ىلج قازرلا دبع

 تعزو ةيناع ةريل ٠٠ ةسلجلا كلنىف اوعمغ ٠ لمارالاو ماتيالاك نيمطقنلاب مايتعالا موزل

 ميم بي رقوهذا. مهرجا عيضيال وهوب نينسحلا يّشانا » «مهتودب ىف مهو اليل ميياع

 هرامهلا مث رطملا سابا .5+

 ٠قىقراطمالا تر.هملا مث قبس امم رثكأ ”هممطالا. تلغونيربش ءاهزرطملاسبحتا

 ٠ نيجارلا مجرا هنا ٠ هدابع هلا مجرو اليلق رامسالا تلزنت رثذآ م١و

 ريفطلاو كي ىممم "4
 بئاجلا ىف ريغضلاو نودعلا كي ىمحي نيب ”همحلم ثمقو نا حابصملا ىلا م

 ناكو . كبلل ”هيدامملا رئاشملل اهيف زوفلا ناكف ةرييزجلايف ”هعقاولا ىشارالا نم ىلرفلا

 هذه نوليزي ددقملاو لحلا لها نا لمالاو ٠ نودع_لا اشاب ديم اهيا ىوضنا دق

 . دايملاو دالبلاب ةريضملا ثادحالا

 طقسم ىف زيلكتالا

 "هيران ةحلسااييفو طقس نمترحبا ”هيعاربش ةديرج)ووةسدلا تملع

 ًاحلسم ًايرامتب ًاقروز اهيلع تقلطاف ٠ "هيزيلكنا هيبرح ةرخاب اهرثا تفتقاف ٠ راك 0

 اوناكو) ىرسالا ماقق روزلا باحصا: ةركنفلا ققح !ءلف ٠ اهرسأيو اهباع ضقتبلا نيمثدعي

 اودرتساو رص مهؤلدتفلابماح اصاصروييلءاورطماو ( ميبايثتحت تاسدسم اوأبخدق

 فرعي نمنا تيوككلاا ىف زيلكتالا لصنقناعا دقو ٠ هيفامو قروزلااوةرغاومهنهذخا ام
 *ةيبر 350٠٠ ىطعي موب هريخميو سانلا كئلوا

 دجن ىلا تيوكلا ىف زياكنالا لص:ةباهذ

 ٠ ةيودب ةريسشع لك نم ةلدا هممو راذآ روش طساواىف ماميملا لصنفلا اذه بهذ

 هينا (ةيرع
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 ممم رواج امو قارملا ىف رهبشلا عئاقو عيدان

 ةيرابتخبلاو لعزخ خيشلا "7

 هديع ىلوو لعزخ خيشلا وءس لاجتا ريكحا بساك خيشلا كلملا ةرسصن جوزت
 أ رادرملا قيقش دهاجم ريالا ”هيرك سيشلا نيب فالخ لك عطقناف "هيب

 رايتخبلا ريما خيشلاو ةرءحلا ريما

 قاملالا اشاب رثسيام رفس ”ه

 مثلا بلح ًابلاط راذآ ؟5 ىف دادغب نه اشايلا اذه رفاس
 ٠ كانه ”هيديدملا "كسلا قظوم راك

 ظعاولا قطصم ديلا ةافو ه

 ةهيلاويدلا وعبم نم ناكم ناي“ ؟ ءاعيرالا رابث ظعاولا قطصم ديلا ىفوتا
 2١١511١ برعلا "هل عجار ) بتك ةدعبحاصوهو نيروبشلادادغب ءابدانمو اقباس

 ديقفلا دادجا نفادم ىلوتم دحا نال لقاعلك اهأ فسا هنفد دنع "هثداح تمقو دقو

 نودجلاب ىهاظتف ميوحو دئامملا ىلع ضبقف هلبق للا مافولا نم عم هتفد مدع ىلع رصا

 ٠ "ةماعلا ةحارلاب ًابح هتع قعيهتا لمالاو
 نودءلا اشاب ديلص ةافو ٠

 * مايا ةيس دعب تلف هلؤاذ ربظىلع نء نودعسلا اشاي ديم طقس

 روش ىف هيسور لصاق

 ٠ ةلوهجم بابسالاو كانع ةلودلا هذه لصنق رمت

 ردفلا ريك درب طوقس
 ىلءىبرفلا ىلعو ةرامالا توك نيب مجحلا ريك درب طقس ناسين * ءاعبرالا راهن

 دقو ٠ ةغلابم هيف ىرت اكل جاجدلا ضب ردقب ناك هنا نوريثك دكأ دقو٠ ةلجد ”هفض

 ٠ نيختلا ناتكلا جييسننه اهناعم نفسا :هعربشاو بكارملا راتسا قزح

 مرصرلا ىف بيللاو ىلثقلا 7

 توبب)ريخاوملاىف الاعقنال برللاو لتقلا ثداوح ناةزصبلا ىف مكتحلا بارا ظحال
 هيلعو دحاو ذفنمول نوكي دحاو ىح ىف, تايقشلا ءالؤه مج اوررق اذهلو ( تاسموملا

 راد عطقي هجولا اذه ىلعو ٠ نيتويب نم جياخلاو نوبلع لخادلا نو.قارب سرح

 ٠ راقملايف كلذ لثم نوكيو ٠ تادسفملاو نيدسفملا

 هرارضا هدو ةلجد ناضيف 54

 مطفف ءاملا امط ناسيئنم ه ىفو ةلجد دادزاف ربعنا اذه لئاواىف راطمالا تمباتن

 ةريفصلاةرخابلاو ففقلا ىلع طغلا نومطقي سانلاذخاومايا هءبس ًاعوطقم قبو رجلا

 اندم تطقسا :ههايم نا هرازضا يم دهورشس اموب ٠ داتعلا 41).هلايح غل هلا ىلع

 شعب عم عجا

 كايملامءالاو ةلجد ض اف ىا طغأا (ءالاديدهت)ليح نولوقي قارملالها ( ) ١

 ةلآنودب نيضرالا يقتف هنمةمتشملا ريلالايفههاي«تقفدت اذاالا ( ضيفي ىا ) ليعالو
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 هرواج امو قارعلا ىف رهمثلا عئاقو حيدان 1 هم

 دحا لتقلو ناي +ىف ًاحابسفصنوةرمشاملا ”هءاسااوعنىف كلذو ”هيدلبلا جلث لمعم-'
 ٠ 'هعيربتلا ىلع اهم ”ىش معقيإلو مدرلا نم اهتمام ىلع ةد.تم» تطقس اهنال َّندجلاو

 ةلجد هايمم ًاقباس طقسدق ناك عماج نم ريبك بناج طفس ناسي 5 ةليل ىفو

 اةدمىفو ءرثم ”هئاملث وحن, ”هيلاحلا ءافشلا رادزم ىلعا ىذلا عماجلا وهو

 نم مولمو اولثتتانم قرغلا نمو ٠ لامها اهيف ناك اهنمو باكر اييفذاك اهم ففق ةدع

 1 فامضالا فامضا رئا_حلا نع هللا ضوع ٠ ةرثؤ» مئاقولا ليصافتو ٠ اوم مل

 ةنيكملا ةيثبالا فنت ةلفاع ةبيمم عير ٠

 روس ربشلا اذه ىلااوا ىف نومدبي لواعملا مهيديابو ركآعلانم دارفا دهوش

 ناكو٠ هيدلبلا ىلا دئاعلاو مو.ملا هزمتم وه ىذلا ةيعقدملا هعلق نه بيرقلا ناتسبلا

 تيبجا مدهلا ببسو مداهلا نع :هيدلبلا تلأس املو + نيبشدملا مآ مدهل | ىلع ًافقاو
 روصب ف ساو ًاحاير ضرالا هذهىلع لسرانم ناحبسف ٠ ايفسنف « اهملق ءآوهلانا »

 ٠ ( روهزلا نم ) لوامملا مييسيابو ربعب
 ٠ دادغب ىف ىراصنلا عزفو ناقللا برحىف قارعلا ءاملع ىواتف

 ديمسدمجو , دادغب فارشا بيقن ىاليكلا نمحرلا دبع مههو“قارعلا ءاملع قفا

 يسردملاىدنيشقلا رداقلا دبعزب ديعس -#خيشلاو * دادغب قفمىواهزلاىضيف همم نب

 لوالا سردملا ىسولآآلا ىدنفا ىركش دوم دولار . ”هيهظعالا هسردملا ىف لوالا

 (دادفب ىف مملكو) * ىدنبشقتلا ىنادرقلا ىدتفا نمحرلا ديعو . ةناخرديملا عماج ىف

 خيشلاو ,فجنلانم ىزيريتلا ىلع ديسلاو . فجنلا ءاملع نءىتاهبصالا "همي معلا خيشو

 خيشلاو.فجنل نم ىبوبح ديم دمج خيعلاو .فجنلانمىوزغلا ىئاشاكلا ىف حلا نطصم
 ىرثاحلا نيسح دمج خيفلاو , ءالب ركيف ىلمآآلا نيدلا ردم دبلانبا ىوسوملا ليعامسا

 ىنيسحلا دمع خيط ٠ ءالب رك ىف ىئابطايطلا رقاب دمع جاحلاو ىءالبرك ىف ىئاردئزنملا

 ليلا اذهىفلالاوسقلا لذبو «دابجلا» بوجوىلع مهعيج قفناو .ةلاا ىف ىيوزقلا

 ناسي نم ١١ مويلاىلا 5 مورلا نم لماك عوبسا ةدم يراصنلا شعب انه برطضاف

 مهلا نوداخيال نيذلا لفاسالا ضمبنم فيجارا اوم. مهنال ًاقيض اهدشا ناك ىذلا

 فخن ملو ٠ نيبرطضملا اودمأ نيذلا ءادورو لصانقلا نا ىل» ٠ ًاعامش مهبولق تراطق

 تراشادقتو ناسي ١١ تبسلا رزبث قلق لك هل دماو لازف ىمالاىلوا ىعب الا ةنتفلا

 ٠ ةيالولا فحص عيج ؟هيذاكلا ”ةيفحلا "هنتفلا هذههلا

 سيل اذهف ىرخالا نيضرالاىف كاذك نوكيالو نيضرالاضمب ىف لحي دقو ٠ ”هيقاس'

 دازلؤا ربثلا ناك ةوقلا ىا لوحلا وهو للان م :هقتشم ”هملكااو ٠ مأتلا « لايحلاب »
 ٠ هليح ىفاملك لذبو هرج ةدشو هاوق مظمم غلب ةدايزلا لك
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 8هورسسقأتم
 ندع همان»ءالو تلا هذ 8[ههنزل : 1 ةعامسرةط

 8, طماعطتا. 1 481.
 هن عدزمأ لم !' قة ءاسعاتمم ههتعهعماتلع طزفمأا 80

 هي-2مطقمادإل. 489.

 3  آنقسفتومم ؟ناسعأاو هد عوجممرا ةنوع !'ةمعمم 81050
 د9 همغ 85 06عود؟عمام مدع (نهاوددط ؟

 3ندةمانو 8ورب [1ةءواشس 495,

 كل ةمدم 0'نأ عقدا هدم 1ع 0هرمستعمم هد 1146ه مماهستتع.

 1دةطخم 111 سر 498,

 5,  ةولمؤص موعطع ه-933"ل0نم. نم 8ة[كوهام و 504

 6. 11ماع له ةهعاعمسعم ونبهلأ 66 لع لهغاعد.

 1ع 86لوعامد» هه 0طعأب 509.

 لرمم !ةهستللوف لوف 18ج دتمم هغ للعم © عو مطعم هد

 ة[«ةمممؤستع. 4.( 5م

 8. 16ج :ستلاعم لعق قالا مصقملف 32 8دصقسوب

 نم (0هععمهممملممأ. 515

 ال, 122ه طعنغ لم ةعسمتسعمأ

 1طدوطتنس 8[ودتط طونمطم- عطر, 59(

 و يي دم هزلي ةقلط ١ يب
 11. ©هيصتعم ا! نتب لموعماط 1, 0طومأتسق. 58

 12. ظنطانمودمانتع 52

 13. 206م 191 معمم مطتوسعق. 53

 14 نط متوسعم ل ممتع هد 1816و مماهتسأو كا لوصف ةعق

 ككليتنايد 533.
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 كتل
 ل

 انني ل طتمامصتومم

 ماع اه لتسعد حسم 80مم صمم 11 6عمومأدسأ ع

 ةنيالسف
 16ه مامدم ص عك :لم 2. ةممماممع اةكدجنو اتهيمع .

 تمن
 طاموءامسج - 0 ثدمك : 19 ةطنسص 2هقزءلرب
 4طوصصعمسعمغ ممم 8ديلمم هن ومد ؟ةلمر ع: 64 0 ٠

 > 166 مرتو ل6 !ةصهنم ةعوطو 9
 ها »ا > ةمصهو# 124
 1ع له يمس مجلس 4 راماج د

 0 >  د15دموم :1150.

 روع
 200. 21. ةكهنب 1918 '

 مد برعلا "هل ةلجم ةرادا ىف عاب الي

 نب برعلا اهغل نم ىلوالا ةهئيسلا
 غاب لفط عوسيل ديعتلا باتك

 و

( احيش ىدنفا بيدح فيلاث ) دادي ؟هيالو عبرات
 6 هوست رقلاب 

 1 دادغب خيرات ىف دارلاب زوفلا
 ا ا <

 برملا "هغل هلم نم نالعا 709

 ناتسنا بالا مسا اهنوضيلق برعلا"هغاىلا ”هيده ىده نا دارا نم

 ةهيدبلا تناك اذاو ءايملا تفتتيال/ هن الاو ةجلابحاص ىلمركلا ىرسم

 ٠ تاو دك | اهلوصوف ( ةركوه ) "هنومذع

 60 941 لالا 85/11/06 اا ءانا ع



 نيلس رملا نييلم ركلا ءابالا دسب

 : اهزايتما بحاص

 نك
 ليجدلا ملاك لوؤسلا اهريدم

 فماو ىديجي : اهتيالوو دادغب ىف اهكارتشا لدب
 تاكن رف اهعست : ناسالا "هيبرعلا رايدلا فو

 "هينجالا رايدلا فو كب رف رشع انما :

 ' فضتو كرف جراخلا فو غاص شورق4 دادغييف ددعلا نمت

 اوام نارزح نع ١؟ ددملا

 دادقإ ىف س بادآآلا ةعيطع تعبط
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 يا
 طي 002

 نع ىليجدلا مظاكل . تاسيوع 8 ٠
 كحل ىديع قوزرأ . دادغب ىتءم ىف ءارأ ضع . *

 0604 فجتااىفققارمأ . ةهقللا سيباقم باتك . 0“
 6همق يجوجاولا يدم مهرإلا ةايطا كرتعم ىف 5 7

 هد. ءب . أ قارعاا ىف يقاباطلا لمت .
 هكا ليخدلا ناماسل فئارعلا 86 ٠

 ىعوسيلا وذيش سيوا بالا ةلحر . ةركاذملاو ةهيناكملا باب . 7
 ففي ٠ قيقحتلا نم اتازتمو دنهلا ىلا توريب ند

 هال ! توياقز . ةيوفلداوأ .

 هام ( ةفيمص ) فراملا ساش أ س . داقتنالاو ةئراشلا با .
 الج ىنادلكلا درمس ةفقاسا سيئر ريش ىدادي الروت و ودلك ردات ٠ ؟

 هما ءاطغلا فشاكنيسح دمحل ةيءالسالاة وعدلاو'مالسالاو نبدلا باتك 0

 ممس | س. ةيسآ ةكرتىف ديدحلا ككس 6 تقوملاتايالولا نوناق . 4

 هع هفيل انو هتحرت ايازح فسوب اب ل. شكاسمىف ةيسحلا . 5

 هم6 ىوتيو ساوب لق نم ( "كريما ىف ) :«ينرفيطكف لختلا "هسارغ .
 684 ةذبن 4 هيفو ءرواج امو قارعلاف رهشلا عئاقو ردات 3

 هو تاكاردتساو طالغالا ضعب حالصا 3

 لئاسلإف ثعأ فاخ بيتو محلم نابماحلا اهردصإ :هيئاضق ةلع قوقحلا
 مكحاملإ ثداوح نم ةصاقلأو ةماعلا مهي ام رسشأب ىنءلو :هينارمعلاو :هيفوقحلا

 لاو نيئاوقلا لو_صاو سلاجملاو

 بلطلاو ىهقفلا رع_ثلا ىف باوباو ةيهقفلا ةبوجالاو ةلّئمسالل .بإب اهنفو.ّلا

 نيئيادملا صاخ هجوب مم ىتلا تادن_سلا ماكحاو ىسايسلا داصتقالاو ىصرشلا

 فطنو ناو قنالاير ىونسل' لدبلا.رجاهملاف مهنم ناك نماهس الو راجتلاهب

 لباشو ًامدقن لديلا لسري نا طرششإ اهلطإ نا لسرت ىهو راش ىف

 ,اهربدم عمق

 ةيراجو ةيئدم اهنع ةعرفتملا تالءاعملاو د

 احلا نانباو توريب ىف مهماكم ىف اهوئشنم
 توريب :قسرعم قوسو .نانبل : نورتبلا فلخ برت ىءاحملا
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 لك رانك ريس * (0عادقأ.

 اديه ١

 اهفصو دقو امان ًافالتخا اهفصوو اهءةوعو تابع ىف ةاورل

 نورخآ لاقو نيمدقالل دباءماهنا رخالا ضعبااو ضرالا تحك :هنيدماهلا موضعي
 . كلذ ريغ ىلا , ريثمو ىيالسا بارحم هيف 3 وبا اهرولغم ضعبيف اوأر مهنا

 ١ سيفناا رئالا اذهنع ثحبلانم ادب رئجل هقيقللا ىلعفقت ماكو
 روسو هنس ىناثلا عبد نم ١ الإ موبىف فجنااىلا دادغب نم الحرف

 لالخ ىفان رزدقو ًاموبا مةدمدمب فجنا اندرو مث. ماول» تهنس راذآ لو حا
 / ةيددتكسالاو«نئادملاو (ةرارس) [0] ةيحون التو [1] ريدلاوءةيدو حلا دل كالت

 مهنالبو ) شافحلا سرع نولوقي ءاجرالا كلتىف بارعالا حالطصانم تاسيرع *
 عامجالا ناك الو عضومىففئاوطفئاوطممتجاىا ريطااوا (ًآضيا حيصف وهو فاشحلا
 تارئيوطلا كلل: عامج 'قلساجرالا كلت بارعا روصت هوا حرق مسواوا سرما باافلاىف
 سرملاريذصت ”هيرعلاو ةسيرع مجىهىتأأتا 1 عضو» ٠ ىاتاسي ع: اولافقف سرمللوه
 .شافحلاعامتجا لمع قالطالا باب نمو شافها ثانا عامجا لع :لصاحلاو سورملا ىنعي

 يف مقاو ةيواز لكش ىلع ىنبءو رولاب
 ارنء* ٠0 بارق هيباجن 5200 اسوا

 اما راتمأ 7 عافترا ىف ىنءالا نع را .أ + ضرع ىف لق .مالا نم
 غاي ىف ىتاا ىاورلا ضءب ىو ”ىب# أويأ سدا فاصقسأ عاق ىف ني

 لولت وهو : هعاد فصاوةعاس دما ىلع ةيدرمجحمان .يف ها برتغال مان[؟]
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 تاسع هعمل

 (1) دمحا ريقو رضيخالا رصقو« انافشو ءءالبركو منعا ة ةدسوع بيسملاو

 ىوشملا رجآألا نم ًاريثك بارعالا نه نوباقلا ايدو ل ضن اهضعإ لصتيي
 ىو ةعاس فصن بارق هطبحم ابي روس لولنلا كالتي طيميو٠ يق يزاد ةناذك لهو
 بارقاهطحم ”ملبي[نيملا] ىحستةرظناهثم كم١ ١ ٠ دعب ىلع ىف مداابونجلا ىلب امم لولتلا لفسا

 لصوف دادسالا تريسكو ةشءاف ةدايز نين ثال:لبق تارف'ا دازنا امبسو رش ٠١

 امال ةبإب مولا ىعو ةرقناا هذهثد-اف ضرالا كملل' رفحو كانه ىلا ءاملا

 .هديسلا ) رتم ٠.: .اهز ةفاسم ىلع ايةرعش ىفو

 ب ثلا نم كاب.ث اومن راتءأ ٠١ وحم ضرالا ن

 اهءام'(ةمرط) ةفص ةبقلا ماماو كلذ لثم عافنرا

 فوخال هللا «كيلواناالا»: ”ءطولخم !هنروصب هصنام ايف بونكم ءاضوب ةماخ
 نبا ىلع نبا انثملا نملا نبا صاخملا ّادب» ديلا ىلولا ماقم اذه ٠نونزحي مهالو مباع
 امد نم نيدلاو محرو هنم هللا لبق كب ناملس تاريلا باص ؛هنه تاىضر بلاط ىنا

 .اما ءدلحال ةنس مرح رئاعيف ةحئافلا ةروسأرقو ريخلاب
 !نه لجرهيف مقلارأ ارم بارقهط. .« خاب وري نيت روكذملا ةفصلاوةبقاابطي<و

 ماسي صجلاو قابا-طلاب ةدوقم»

 نا

 ال
 , جرح ديسلا ةمسا بارعالا

 دا زارط وبا 2.00 د : وه لب حييحصلا همسا سيلا مشاه نبا دحا ( (١0

 دمحم رفمج ىبانب ىلعزب دممنب دمع 3 .ىف نوفدملا نيعلا ناز رظانلا

 ميهاربا نب ىرئئاهلا دمع ني دمحا ةقناع نى نب رودجملا ىلعنب لامملاب فرعيو ربحلا

 اضرديلا نع ””هباور ىهتنا « ٠٠٠ رظاكلا ىسوم مامالا نب ديراملا دمجنب باجمل

 5 *”هيانلاب ريوعلا ىنجنلا ىدنولا

 وهاك مئاه وهو ريكا دلال "هفاضالا بابن م ورق مماهنبا دجاب
 هيلامش ف عقاولا ا دمع هيا ريقو هربق ناكو

 هم رع ٠٠١ دعب ىلع
 قاباطلاو سجلاب ناد. اميبلع ىإ نيحلا كاذ ذنمو كانههربق دوجوديفياماهياع بوتكم

 لجر اهنعسوو ةرامعلا تدىج نينس سم ىلبقو بشحلا نم كبشم ع عر ربضلا ىلع عدد
 مشاه نبا دمحال نورذني فارطالا كل: لهاو 0

 مارصأا دوب ارنم.سومو تايجلا كلت بارعا

 ىبرغىف وا (ة ااحرلا) نم ةءاس دعبىلع قرشأا ب ىف عقاو وهو ٠ ( رثلا نست)

 520 اف روكذملا اضر ذيسلا لاقو ٠ تاعاس ثالث دعب ىلع (انافش)

 ناموا روصت٠ مشو ةمبس هدالواودجحا زارطوبا » : هصئام هدادجا نم وهو

 نم مهضعبو ءالب رك نو:طقب نوفورعم ىرارذ مولع و ٠ مظاكو ىلعو لرقعو دمعو

 ىبا نب ىلع ىغا ليقع دلونم مينا مهذب ىلعاجلا موتظيو ) ليقع لآ مهو اهئاربجو

 جالا همسا ءالب راك لها نا

 روزي ةصوصخم ةرايز هلو روذناا
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 وعم تابع

 (9 )بارخلا رصقو ءهبرشب ىتاا ةعدسقلا ( )١ روسبقلاو « مشاه نبا

 . (4 )2 ليودربلا سصقو (#) ء رّملا نيعو

 : لآونوطنق لآو جوع لآو ىوش لآ

 ... ديني ديس
 بانك نع بسذلا اذه ةباننلا ديلا لقن دقو

 ىداحلانرقلا ل'واىف يفوتملا ةبانأا ىنوحلا قدما قدش ديلا نماض ديال. راوطالا

 ةهخسأ هنمو دوجولا ردانأو ع وبطم ريغ طخ باتك باتكلا اذهو ةرجيللان

 ةمئالاءانبا باناىفءراهزالا ةفحأ

 مها ربشع

 ٠ روكذملا اضر ديلا دنع اهرخآ نم ”هصقان

 ن-ه لت حفسيف قئاقد رع ةفاسم ىلع معاه نبا دجحا قرف همقاو ) ١(

 باوبا ابل بيدارس نع ةرايع وهو راتما + ولع ىف ًارتم ١٠١ هدادتما خلا رجخا

 اودجو مهما كانه بارغالان٠ نورافغلا انربخا دقو ضرالايف ةفوشكم

 احادقاو ىاوا مولجراو مسوؤر لوح ضيا اودجوو ضءب قوق ابضعب

 تما 5 اهئاوط غلي ةرفح للا ريظيف انيأرو باجزلا نم سوؤكلا ضعبو

 شاوي قوصلم محفلا اطلاع ةقورحم نيريثك توم ماظعاربف ”هنالث

 ماظملاو ء اهانارفح امل اهاندج ءاذكه اولاقف ابنع بارعالا اناأس دقو
 لامشلا ىلب امم روكذملا لتلا حفس ىفو دحاو نانا

 اينطابيف بوتكم فزحلام هانا ةرك لتلايف مادجو دن
 تمدهدقو ةراجحلاب ةيوطم

 ٠ اهديبع مداقتل تءطو

 بارقاطيا هيااءشنعو "هميدق نفادع اضيا هيف رخآ لت نفادم اضياهيف ثلالت رم د

 ىعست انا 5 نيروك ذملا نيلتاانيب ىتاا ةجرفااو(ةيلمرلا نيع) يب #: ءام نيع هيفو ةييدق

 (٠ بوباةضور رز

 مثاه نبا دما ىبغيىف مقاو 2("

 كلا ءاجل طئاح ىوس هن قد ءو مديت دق هلاالا مضرخالا ريصق

 ةريثك لولت هلوحو تاطقاس
 ضاقنا راثآ مث

 دنع فرعت مويا ىفو ةعاس فصتو# ىلع بارحلا ريصق ىنرغيف همقاو ( + )

 هذي زرط ىلع هذ

 ناردج ضعبو لاح
 هنم ةعاس فصت دعب

 نيبو هني ىتلا ضرالا ىفو ةعاس مدر و. اهطيحم

 ٠ ةيااع ةريهك لول

 ودبأا اهيمسيو  ةرويصاا ةئيدلا 1نيملا سأدريغ ىعو  (نيملا سأرب) انثافش لها

 8 لتس 5 ةايص عج اماك دادش نازو ( تارم )

 ةرابع وهوهتم "ةعاس دمي ىلع مءاهزبا دا قرميف مق'و | رخالاف مالب] (:)
 انيلطاب ىدقمو رضي الارع بئرخالا د

 لفسالا نم هطيح و ارم ١8 هولع 'مل

 ءةدحاوأ اع را ببقنع بى قااةرادحل

 رشم

 رجع عال قلاش هلا وكم] تاير
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 ثا ص 035

 رمق ) ( ؟ ) شربوكو « ةمحلاو « قيريوطو انافشىف ( ١ ) ءنوء.ش رصقو
 . فجحتلاو , لفكلاو« سربو ( لباب ىف رم_مهتتخم

 تاسيرع ىلا فجنلا نم ةيدؤا“ قيرطلا 34
 نيدصاق فجتلا نم ًاحابص اناحر ىناثلا عسر رهش م. نيثلالا موبيف

 تال ىدسعا ةرامملا ةل# لها نم الجر تيرخلا انليلد ناكو تايه

 ىف هند 4. رادقم لجرلا اذه ىغتدتو نارس دمحانب لو هما فجنلا

 هذه لزت ملو نيتسبلاو قئادحلا لهال هميو شافألا قرذ باطل تاديرع

 هبايملا ةرثكلا هئطايلا اهماتع سانأأ فرعا نم هارت اذلو مويلا ىتح هتنبم

 1 , ةديدعلا اهزيئاهد ىلاو اهبلا

 فرطلاىف مقاو مخفرخش رصقوم ( ١

 طرحموراتما 7 هولعو نيرثم وأ هطئاح ضرع 'ملبيو ىبونجلا .نء مسقو ىلامشلا هبناج

 راهتس لوط ىف راتا + هقمع 'ملس د وقعم بادرتس هطسو قو رثم 0٠٠ ءاهز رضقلا

 دقايماالا رضيخالاو ليو دربلا ريصق اهب نب ىتلا ةراجحلاب رصقلا ءانب و ”هنالث ضرعىف

 ةظفل ( نييواسألاب ) نوفرعي انافش لها ٠ هناردج هوجو نم تطقس
 لصيف جاحلا مهسيئرو ( نوم.ش دالوا ) ائافشل عا ميو ( نييئاحالا ) ىمع”هيءاع

 ٠ لقئيام ىلع امثافد لها ىنغاوا ىرثا وهو
 نم كلملا باس ىذلا ريبكلا ىسرافلا تالا شروق وهو شروك ريفصت ( ؟ )

 ىلا ةراشا ًارفصم همساب لولتلا نم هرواج امو لالا اذه بارعالا ىح- دقو نييلبابلا

 ىلع ًابودكم كانه نوباقتلا ءدج واك . ةهقيقطا ىف ىبف الاو لباب هحتف

 لالا نا ىتاملالا ىاودلوك رو-كدلا انريخا دقو محلا ةريبكلا روخصلاو ىوشملا رجالا

 وه «شريوك مسا مويلا بارعالا هيلع قلطيىذلا وهو» ىلع نارمع ”هبق هيف ىذلا
 لمع ميدقلا ىف

 ٠ نييلبابلا ديعم وهو ةرللالا لكيه لم ىلامشلا اهدح دنعو

 ناك ”هرلالا لكيه دس رلامضومو نسلالا للبت لم نا ًابوتكم هدجوام ىلع انربخاو
 لدملامويلاو ريغال مخضلانبللاب دصرلامضومو "هيللالا لكيم ءانبوىفرومج لم اذه لبق

 امو رصتتختريصق فصواما ( ىلعنبنارمع "هيف هيف ىذلا شري وك لآ حفسف ىلا ) هيف

 ٠ اهيليامو 585 ةحفص برعلا "هفانم لوالا دلجمايف ركذ دقن
 نييروشالاو تاذللا ءاءاعنم نبرب ري هآرال فلاخم لقتلا اذهنا ( برعلا

 دحاهي ليال ىاودلوك روتكدلا ىأر ناف هيوربام ”هقأ ىلع ىوارلا ناك ناو نيالبابلا و'

 . ديصلا اذهىف تايداملا ءاملع را

 هرادنمصيف ةمساو ”هج رق لاوشلا قيامهدفس قو دصرلامض ومو نسلالا
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 كفل 00

 هادم وه ىذلا ( فجتلا باب نم ىأ ) ريبكلا دهشلا باب نم انجرخ
 بونحلاىلا انف رحما مث برغلا ىلا نيهجتم رولا مم انرسس مث ىقريشلا لامشلا

 هومدسي دام (1) نت
 - لاوشلا ىلا همم انلمو مان

 ضاقت اراثآ هتناح ىلع قيرطلا
 كانه ىلا نال تاسب ع لك نم ”هجرف ىءونج ىف وهو ( "هحتفلا رصق ) ىمست
 كولي ”ةعاس ”هقاسم دميو < ةةصتق د ومس ءانخمالا كذو الياق ايش ىنع

 ةارط ىف اًدضراع "هعاس مير :هقاسسم دميو ىبرقلا
 1 م تا-ييع هيف ىذلا وه لتلا اذهو البجا

 نع انيأر :هقيقذ 48 قاسم دميو ىبرغلا

 اهتةقاسم دميو ( ؟ )6 ”ةميهرلا ريصق و هم 'ةعاس دعي ىلع ق.رطلا راسي نع

 وهو (م) « نيكاكدلا' صن » ىم-إ قيرطلا راسإ نع ضاق" رثاب اند رص قئاقد
 دعو رت 0١ ءاهز ايطيحو راثم' مب و2 ضرالا نع اهءامترا غغا

 نيلت نيبرد'وب ان دع مث ارتم م. ةهقاسم نيميلا ىلا قيرطلا نع انلع قئاقد ال
 امهبلا رمصتلا بأ ىنلا (نيكدلا) امييفو راما ١ءوحت امهمم لكولع نيميظع
 تيمسامتاوةميدق رباقمانظاو زي'اهدىلا عرفتنةيلا وتم بطاسم نع ةرابع نيك اكدلاو
 اهوظنأ مويلا دنع ىلا نيككدلا ضعبك اممضو اوأر برعلا نالممالا اذ<ب

 ثالث دبب ىلع [ريشصىفا] نم هأديمو برغلا“ىلا قرمشلا نم
 رضيخالا رمصق نود عقاولا رمق ريفصت ([ ريصقلا ] دنع هاهمو فج

 7 هلم عضو« ضفخلا وأرتم 15 رادقم املي روكذملا لال. ف ناكمىلعاد انئافش ىلا ةةعاسب
 يم اهدمب ءايلا ناكساو ءاهلا حتفو نيب ريغ ةرسسكآرلا رسكب (؟ر ٠ راتما 4 ومتأ
 ع لا "هيد ةمأق وه لب آرصق ”هقيفحلاىف سيل هيهرلا رمقو ٠ ءاه ايبلي هحوتفم
 [ةميهرلا]ىحت ءامزيع ايفو صرالا كلت نوعرزي مهو فجنلا لهانه "هعاجج توب
 .يثر اهل ىلا ةراحلا او.سينا ىلع فارطالا كلنو فجتلاو انافش لها حلطما دقو
 ةءقرصلا لهاو ( ةةعاج ) اهلومسي اهيحاوتو دادقب لها نا اك ( ًارصق ) صوصخم
 ٠ رطنلا كلذ ىف دوجولاو مسالا "هعدق ةةءيهرلاو (ًاقيرف] ةهيدابلابارعاو ( ةهملق )

 ةهميدض ”ههرأ ريفصتلا ظفلي ”هميهرلا » هه نص عالطالا دصايم ىف توقاي لاق
 نم ماخلا تدرا اذا لايدا [:هيفخ] دمب نيع ليقو ”هفوكلا برق
 هقاباط اولقنو فجنلا لها هاني ضقندقو ًايصاع ةهنس لبق نيكاكدملا رصق ناك
 ىتاطلسلابنييقارعلا دنع مويلا فورعملا قاباطلا نم هقاباط ناكو مهرودهي اوي دلبلاىلا
 ًارتمددن- ٠١ وح هميبرت ىذلا
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 تاسب يع ندي

 ريمح باتك اهنم بئاج نك رف انيأردقو مسالاذه اهياع اوقلطق كلذك

 ىعو نيعبرالا ومن نيكاكدلا ددعو دوسالا رباب

 هيو

 نع ةد_حاولادمرن :هيرا

 اهاوطو رثم مستو رثماوا رثم بارق ؤدحاولا ضيعو راتما م ءاهز ىرخالا

 ىلاج ىلع ىفةراجملا ىف انك ةهاوحلم هوو ريشمااو راثمالا "هعررالا نيبت وافي

 ان وه ىذلا ليلا ن٠ الا بئاجلا ىف اهضعبو ىداولا

6 

 امهعيذفسيو لا

 م) ىلع انفق

 ثالئاااهددعو قمعاو ريكا اهنا الا ن

 دم ؟ةفاسم ديو . رعو ىرخالا ةهطلا ىلا

 كدلاب د هيشاىهو ١( )( ف
 اج ىه ىتلا لبحلا ةحفص ىف نامثو لامشأ'ءاك هبجو ىذلا لبجلا ىلعايف امنه

 اهل اودوىلا

 كس راتماة ميسر وغف نررغموحتاوبل ادعس ىتنا عيرالا ن نمةدحاو لك ضرع خابر و
 ,نم طقن غو بوذحلا اء الف اهتم قا.ااام' قي رطب | يلالسويلولا ىذا

 ةيركاهتنارو اًضيا اه 1ث.قرط ثالث ان عرفتيو بونحال ةلباقع ىهو راما م

 ىتااراةصلاروذصلا رك نم ريثك كذهو ايف ىذلا شافطا قرذ :رثكلا ًادج

 روخصلا هحيصشدارب نكللو حبصت وهو كيزحتااب) «ًاعضر» بارعالا اريهسيإ

 ( جارمسلا ناخد داوسب ىا ) جانسااب هبشا داود اهناردج باغاىفو (ةييلظملا

 ةراجحلاىف( امم "هودنم ىا ) ارك ةروجنم ىهو اعماق ةهءاتك رثا ايف سيلو

 ىذلا للا حق_دتعواضيا ةهتوحتم اياوز ايفو (باىعالا حالا سانم رحالاو)

 ىرال كده نيع نع ضب ضرالا تمت ام ًارتم 6 دعب ىلع فرغلا ءا هيف

 معط هيأ نا الا ًابذع ناكف هنء انبرش دقو نأ , آلا ىلا اهيلع بانعالا فَي مو

 ٠ كانه ءاوهلا ددجم مدعو هلم ءاقتسالا ةلقل "هوفع

 اندرو هعاس ؟اتتةفاسمدعبو ىبرفلا لامشلا ىلا نيوجتم ان ازواج مل

 ىعو ولح اهؤمو ًارتءا؟وحت اهلطيحم غاب (؟)ءحبط لا نيعد ىم-ت.م نبع

 ؟هدعب ىلع اني ونج قودتم ثم 7٠6 دعب ىلع لثلا وا لبجلا ىونج "همقاو

 راب نكر ىلا انام م . اهلثم ىرخا نيع ارم

 ( ؟ ) حيط_سلا ضرا ائيقر قئاقد ٠١ :هفاسسم دميو برغلا ىلا ني هدتم

 بيدالا ريخالا طبطلا اذهطبضاك دادشنازورتأرفز نازوال ببس نازو فرغلا(١)

 نيضرالانمءروأ مث امع هولما حط ريفصت حم يطب ىحس(؟) 0
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 فذ تاسيرع

 فن هفاسم اهطيحمو نيررتم بارق ضرالا ولمت راهفاو روخص تاذ ضرا هو

 ىلا نيهجتم همم انرسو ركذلا فلاسلا لتلا انيرط ىلع ناكاهدعب مث "هعاس
 ىلا ًارتم 6 دعب ىلع انيأر حيبطلا ضرا نم انردحتاام دنعو ىبرقلا لامشلا

 (حيط لا لآ) ىمسيارتم 1٠ هطيحتو راثما ٠١ ولع غلبي "الت اهنم ىبرغلا لامشلا

 قو(حيطسلا لت) ًاضياىمإ ليلقي ث رغمالت ًارتم 10 دعب ىلم هيلامش ىفو
 . راهثار روخص امهلك

 للا مدخ ىف لح ةعاس فم: ةفاسم ىلع ىبرغا !لامشلا ىلا عيطسلا ضر'قوفو

 موشيملا فيح مت مدخ لوملا فنابارعالا ىمديو - (1) (تايميهرلا)ىعسي
 (09) (نابهرلا رصق)ةقيقدو هدعب ىلعحبطسلا ىبونجىفو  ءانمب وهوعيصقلا

 تاسيرع ىلا لوصولا : +
 تاسيرع ىلع انفهو عيرو ةهعاس :هقاسم دميو حبطسلا ضرا نم ارسم مث

 ملا رسكو ءايلا ناكساو ءاهلا حتفوهيف الامر. ك كولا رسكب ]١[
 لوطوراتما ”«مخءولع ”علبي ناكرالا عد لتنع ةرابعوم [؟]٠ ةليوط ءانو فلا
 بولا نم هقوفو نيالاب املك ”هينبم هلاوجو ًارتم ٠+ ”هعرالا هئاوج نه بناجلك

 نال كلذو [ لثالا ريق ] ىم-: هنه رفصا لولت هلوحو نيتي هنم ربكأ لت قرشا

 نب نحلل ًارصق ناك هنأ نيمهاو بارعالا معزبو اهبلا بنف لثالا نم ًاراجشا اهناوح
 ىمست لولت ًابيرقت هقيقد ٠٠١ دعب ىلع نابهرلا رصصق ىلإ

 جاجزلاو جاجزلا نماطق |

 ءايلا ديدشتو

 زكلاب تيمسو «

 ,ًازازق حح ًازيزكو ًازاز5 » حي ني
 بارعالاارسفشتكأ نيع هنم ًارتم ؟ ١ دم: ىلع نايهرلا رصق نم ىل

 نايهرلارصصق لود اًضبا بارعالا فدةكأ دقو ًارثم ٠0 اهطمم 'ملبي كانه نونطاقلا

 ريافثتكا 1؟ع1 ةنس 2 ٠١ ىفو وا هلك اهؤام ىرخا نويع سمح

 وهو ًارتميتاس 0 ومن هضرع ظياعي هاياج دا

 هفشتكم ناكو ه

 رجحلاب هقيقع شورفم ميدق

 ىلا نابهرلا رصصق قوف عقاو

 قوفورصنلا ءاسدر نم وهو نونكلا ىداخلآ نوح ه.سا فجناا لها نم الجر

 *ةعانب ميز

 ٠ ءام نيع قئاقد سم ”هفا_م روكذلا ربنلا

 انثيدح ناتملق مولا نابهرلا رصقضرا ىفو
 1 ىعو ”هعاس مير دعي ىلع امادحا نايهرلا رصق

 ىو نابهرلاإ رصق . هما دعب ىلع ىرخالاو

 ةهتسله لبق
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 تاسع 44

 مزال ىذلا ليلا ىف ىفو رصتلا دئع

 ( نيعبس وبا ) ىحت ىتاا هو ا- 1 م ةراغم الخد اهلا اناوصو دنعو

 ءاهالدرو ىت> فجحتلا دود نإ

 زيجو قو ىف اهباععالطالا ىلءان دعاسيال تقول' نا انملعو اهاناخداملو ( )١

 ىنءا ) نابهرلا ريصق ىلا ريسملا ىلع ا:«نع بورغلا تبراق دق تناك س.شلا نال

 مو هن ينالوا ىف عوج 5 3 .1'كلذانازنف . اهياا ىناثا مولا ىف عوجرلاو هيف تء.ءال ( ”هددحلا هملقلا

 حابصلادنعو فجنلا لها نع وهو ( ىئاكملا دوج ) :هملقلا سيئر ىلع فويض

 انه رط ضراع هعاسفم صن رادقم اهيا اناوسو لبقو . اهيا اندع ءاثالثا موب نم

 رصف ماما رع ىذألا وهو رذناا نب نامعتلا هيما ناك ىذلا ؛ نامعتلا ىداو )

 انلخدو تاسع اندرو ىتح انرسو هانربع مل لامشلا ىلياك اضيا رضيخالا

 ةده تناكف ركذلا فلاسلا لوو انايادو سما رصع اهائاخد ىتأا ةراغملا كلت

 انك.ملا دقو قئاقد رشعو نيتءاس ( نيءبس وبا ) ةراذم ىف انجورخو اناوخد

 ايف شل ىرخ!تاراغم اناخدو هب حرتسا مث امقرط ءاصقتسا لبق بصنلا

 رداقتالىتاا  :هيململا هش رطلا ىلع تاي عى لوجتلا نا انءلع املو ايفو

 نمانيدل سياو روش ةدم لفالا ىلع قرغت-ي تاهفصتواهيصخت الاؤرب.ك الو ةريغم

 تقويىلاايف لوجتلا ائاجا دقو انعجرو انايخ انكر مزليام تادمملاو :هنوؤما

 سو ءاندهاش كتاسيرع فسو كيلاو رخآ

 اهسعت تاسيرع فصو 74

 ىهو ًاددع ”هلاكا زواغ ةديدع رواغاك ةرثاق زاهد نع ةرابع تاديرع

 ًاتواطت اباونا ولع توافتيو ةلبقال ةلباقم اهباوباو ىلتلا وا ليلا ىلعا ىف هيقاو

 م٠ بارق اهانداو رتم فماو لع وحت امم نوكيام ىلعف اذن كيذكوآرت

 رواغلاوراتمالا ةهلالثاو نيرئالاورتملا وح وه ضب نعاهض ب باون' دعب ت

 باوبارثكاو راثما ع وحت :هقيطلاو ةهقبطلا نيبو ىلفو اياع ناتقبط را نافص

 رواذأا كلت رثكاو . مالا ا-هاوسونكمي الو اهلا قيرطال ىلعالا فصاا

 ق ًاقيرط ن ىلا عرفتلا باعالا معزيىلع اهنال [ نيمبسوبا ] تيم انا [(1]

 وب رءاماهيف اندجو اهاناخد الو ليادلا لومم انربخا كلذك و مسالا اذبي تيملف لخادلا

 "هياكل لوس ىلعأب رجءاهاضامو بيكرشأ ذه ىفهونا
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 646 تاسع

 تلاسسلا ( نيميسوبا ) ادعام قرط سمخو عبراو ثالثو نيديرط ىلا عرفتن

 . ريغال راثما ٠١ والو غو نيرتم وحن ةروكذملا قرطلا ةفاسمو ركذا

 نم جراخلا لياد وهو ًارتم 17 وحن هولع لبي تاسيرع هيف ىذلا لتلاو

 عيجو» هركذ ص 5 تاسيرع ىلا قيرطلا عم دنع هنال تاسع ىلا فدنلا

 قاباطلابءانب را م سيلو ات لياوالتلاكيذ رمح ىف هثوحنم تاسيرع رواخم

 . هليل كلذ ريغوا صخلا وا نيللا وا

 تاديرع لخاد هاندهاشام فصو ه

 راتما ١1رادقم مامالاىلاايف تمدّهتو تاسيرع رواغه نم ةراغم تلخد اذا

 نمهمشت امكلذو سفالاف قيضو ( سأرلاف ”هخود ) راود لالا ىف كيرتعي

 نيئسلا نم تاثاا هيلع رك ىذلا هقرذو شافألا لوب "حار همركلا ”هحئارلا

 قيقحتلا دعب ءايض نودب تاسع رواغم ىف لوخدلاو . ءاوهملا هيلع رمب الو

 راثما ةريثع رادقم مامالا ىلا تمدّشو ةراغملا بإب تزواج اذا كنال لاي وا

 «تاسيرع لخاد تناو كجارس أفطنا اذاو .باقعلا ايبأ رصببال هءاظىف ترسص

 عضآ نا ىردن ال كنال ( هقاعت ) هجر تىت> كناكمىف فوقولانم كل دبالف

 . راثلا ىف ما رجلا ىفا كيدق

 لها نم هعاجان ربخا دقو ) هجرس ءتهعمش اذه لك دي ىفو تاسيرم انلخد

 .( كلذ ف الخ ءاندجوف كانه ءاوملا سايحمال ايف ”ىناطنب جارعسلانا فجتاا

 رواغملا قاب نع ( نيءيسوبا ) ةرافم لخاد ىفام فصوب نآلا فتكناو

 ةلباقملا رواغملا دح ىلع ”هعقاو ىهو .اهف انئاومع رثكازا فلسا انلق دق انال

 . ام ىرفلا لامثلا فرطيف ةلبقال

 لامشلاىلا انمجوو ليلعب "هماقلا نودةكمس ابي سائدوا زياهديف انس

 ارم م رادقم هلوط راسيلا نع قيرطوملا انام ار م. قاسم دميو قربلا
 لامشاىلااضيا انهجوو ارسم هيف ذفنمال نالىرةمقلاانءجر ءانكللس امدعبو

 امكف قرطلا عرفتتو قيضإو لب سيمايدلا وا زيااهدلا عاضترا ذخادقو قريشلا

 ىرخالاو نيعلا نع اهادحا نيش رط اندجوراتما ؟١وا راما هد انيشم الكا
 ةرظ قرط ثالثوا قرط عيدا ىلا عرفتلا ىتإ
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 تاسع 645

 ديالث عبرالا قرطلا بئاوجم امنافاح لصتن طين اتت ”«وحنم رثلاب "ةيبش

 ضرما رفط ادم نكميال اهضعب نا ىلع.ًارفط اهادمتي نانم ْذُدَقو كلاسال
 هلجر عضو دنع ن. ١ ىوسدل ةليحالف اهروبع ىلع كااسلا منع ناو .اهث

 طقسدقو -. همدق هيف ناسنالا عضيعضوم اهبف سياو ءاسلم اهمال اهتاح ىلع

 ق# اما تتش جورلا هيلع رتعتا انروضح الواو اهادحاىف انبا#ا دحا

 عادذ ف صتب ”هماقلانود اهضعبو "هماق ايضمب قمع غل ذا فلتخيق رفحلا كلت

 ةقيمعلا رفا ىفانيقل ادق و ريغال راتم "موا نيب ساويقام قمعاو :هماقلا نم ىلع اهضعب و
 "ا

 دجت لو ( مضر ) راع رك ىلع ثعقو اهانءمسف اهرعفىفام لعتا ةراجج اهنم

 . رياك سيلا ريخطانا

 انمكلس اكو لامشلا تا

 ةفدحتت ءام امض ىفزا اناىورام فال ةتياا ءام انف

 يملا تاذ "هعرفتملا قرطلا كلتىف انرممت

 قيرطلا كلت كرتثو ابك لسنف اهنم عرفتلا ىرخا ًاقرط اهين اندجو اهنم ًاهرط

 ىلوالا قيرطلا انك لو ىرقهقلا امج انّه رطويلا ىهتذن طئاح ادص اذاوىلوالا

 .اشأ اهانركذ ىتلا
 اويح الا ايف كولا نكميالا ضعيف !معضو ةيفيكو اهتءسو قرطلا ضرمع اما

 ىف عكارلك الاىثاملا ايف كلسيال اهضعبو اهضرانماهئامسبرقل لفطلا وبي اك

 ةفاقلاولعب عرب اهضعيو هرهظ ىلع هضيبلا فق ث يح ءانحتا ىتحتةاكوا ةالصلا

 كنكعال ابضميو  ةلياق الا "هماقلا نع ىلعا ايف دوحتملو ةماقلا نم براموا

 .رادلا ماما كيجو نوكيو (ًاحفص) املاح ىثهت نكلل وكماما قيرطلاو أ
 ةقد نمهولخل ًابعيبط احن ةلهو لوال ىثارلا هلظي ًادج طيس وهف اهتحئاما

 وا قوقش) عولل اهفوقسو اهناردجو اهضرانه ريثك ىو “
 "وتم ريغ اهفوقسو امناردجو اهضراوزاسنالا دي اهبأ لخدت ”هيميط ( رواعف

 (ةليلق ىهو) فوقسلا ضعب الا( ةزراناكرا تاذ ىا :هنك يم ) "هءاضم ابلكو

 الف اهن» ”ىوش مث ناك ناو شون وا :هباتك رثا اف دهاشن ملو "هسوقم اهناف

 جال هيلا ءآ هتهالا نكمي

 ىثعنا

 .دئمااو ةةعانصلا

 رسمأو شافخلا لوبب فوقسلاو ناردجلا 3

 ةطوطو ىوس اضياامف عمسنملو ةديدم ةدمىف ءانتعاو لا نودب هلطشكوا «تلازا

 ةفاسمدمبو . هسرتفمربغ تاناويح ماظعقيرطلا .انثاىف اندهاش دقو شافحلا
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 هال ثامر

 غاي قرط عبدأ قرفم نيب هحسف طسوىف ”همقاو ةرهىف انازأ ةعاس فصن

 سياوع ىذلا ناسنالامسج ردق ىلع ةرفثلا 0 ضع و و وح امطيحم

 قيرطو ا

 قراإا كلت ىدحا ىهتنءدع

 نكماس كانه نمو سا راثما مس وح انقمعو فيعضلاب الو نيمسلاب

 -ىفا
 ةراجملا رسسك نم ًاريثك ايف اندجوف راتما + اهطيحو راتما :هثالث اهقمع غاب

 قو انةصواكةددعتم قرطهت» عرفتلا

 انازامو . ريثك خسو هيلع ريغال ناسنا دئز مظع ماضرلا كلت نيبو ( انهو

 سمشلاءايضاندهاش انرو يصءاننا ىفو  .اذلل*ىت- رخآ ىفكلسنو زياهد نم جر

 ضلا اذهنبا نم ليادلا ان

 مجوو ارسم  (لاشلا هاجت ىا ) ليلاوا لتاانع
 ىذلا رادجلا ىف !ع رواقم باوناك باب امل ةرفحم انررم ىتح ىبرغلا

 امنالاثيش قفحت لأ اقام رظنتا اهيلع بابا نم انالطاو زياهدلا نم راسيلا نع

 غلبيو لس نودب اهيأ لوزنال قيرط سياو ًادج "هملظمو ”هقيمعو ةهعساو

 راوحالا سكن م ريثك افون ررتم ضرع ىف كلذ رث٠ كمسفف راتماو واهاوط

 رسو اهانز واجمل ةريبكللاو ةريفصلا

 ةراغملا ريغ ىهو بولا ءاك ربلا ىلع ةراغم بابىملا ائيضفا ًارتم سءو *6 نيب
 ةهفاسم دعبو اضيا بوتجلا ىلا نيهجوت

 باوبا ةهفاسملا كللت ىفو ارتد 16 وحن اهقرش ”همقاوىهو ءالوا اهنم انلُخد ىتلا

 ىتلا زيلاهدلا ىلا ىدؤت روا خا هذه باوبا له ليادلا ان أف رواقم عيدا

 زيلاهدىلا ىدؤتت ىلا رواغلا باونا اذا تناكف اهلا ىدؤت مث لاقت اهاتكلس

 نه رخالا بئاجلايف دحاوو بوذجال ةلباقم اهنم "هم : ةميس ( نيميسوبا )
 . انآ هيلا انريغا ىذلا وهو لامشال لياقم لتلاوا ليحلا

 ًارتم ؟هىلا 1هىلا راثما ١ ىلا راتما م نم ىهن زيئاهدلا كلت ”هفاسماما

 انأس دقو . ةالامشو ًانيي لمت قايلاو قرط 5 ريغ بوس قرط اذ سياو

 !ةرايصك رخلا ماي'ىف لاقت تع ةلاح فيك لياذلا

 لاقت ًائيش اف تدجو له كرا ,انأسو (1 ) ظيقلا هر

 ةشااو فيصلا ىف ت

 ؟ دربلا مايا ىفو

 ةرارح نا ةقيقشلاو ( 1 3 0

 هنوكل ةراح

 ٠ راع ناكمن» قأي توكل ةدراب

 | ماي'ىف نكلا : 5 قي فيس عفدساو نزال كلت

 املا اهبلخاو هوتي فيصلا ىفو ٠ دراب لحم نم اي
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 تاسع ه4

 ىف ضيا تدجوو . ًاغراف ةدجو هتريك املف زوج اهرئافح ضعيف تدجو

 ىديب هتسسم الو .هيمدق ىلع مناف تيمنانا مسج رفحلاكلتنمةرفح طسو

 نم ( تاسيرعىف ىن»ي ) ايف دجا لو . ًادماه اذا ناكف ًادامر هماظع تلعن

 انحرتساام هميم .براقعلاو ( رباا.نؤزب ) رب'ا ىهىوس شانحالاو تاناوحلا

 ائفلسااك( نيعيسوبا ) ةراغم ىىيغو قرف ”همقاولا رواغملا ضعإ اناند ”هينج

 (نيعبسوب') فبكى بيغ :همقاو ةرافماهاذكءاس ىلا رواذملا كلت نيبو اهركذ

 ةهفاسم هلوطزيلهديف اها ازواج امدعإ ايشم . ًابيرش“ اهنم ًارتم ١6 دعب ىلع

 نكعإال ”هقيمعةهوفلا هعساو ةرفح ىلع انققوو عارذلا نود ضرعف راثما ٠

 همي لوطي ًارتم ؟4 وحن هضرع مغلي عساو قيرط اهماماو ًازفق اهتذواجي
 هيئامردنملو تدتلا ( نكرم ) طوسب» هفقسو رتم فصنو نيرتم ولعىف راتما

 زياهدلا نيبو هئيب ةهعقاول ةرذطلا ىم'نع ايركذ اي هيلا لوصول نم نكمتأ ملانال

 نم دب انا نكي ملف هيلع رهو رسجلاك اماعهعضن'ىش انيدل نكيجلو هيف نمت ىذلا
 ءاندهاش ام اذه .هيفامىلع عالطالا نم ىدايالا رفص انئج اك انمجرف عوجرلا

 5 لعا هللاو ال رهظام ثكا انع فخ ىذلاو تاسع لخاد

 اهرواجي امع اهدامياو ىفارفجلا تاسيرع عقوم - ٠

 (من) بلاط ىبانب ىلع دهشءوافجناا نم ىبرغلا لامشلاىف:هعقاو تامسب ع

 موا 7 دمي ىلع فرغلاما ىبيغىفو ىلجارال الاو بكارال تاءاس + دعب ىلع

 ىفو ةعاسلا عيرو :ةعاس دعب ىلع جياطسلا نع ىبرغلا لامشلا ىفو تاءاس

 رصق نم ىدرغلا لامشأا ىفو ةعاسلا عابرا ةهنالث دعب ىلع تايميهرلا ىبيف

 دعب ىلع لامش'!نم "هيضايحلا لباقتو ”هعادلا عبدو هعاس دعب ىلع نايهرلا

 نم ”هيدؤملا قيراطلا فص:نءىف عقاولا ) داؤلا ناخ ىبونج ىفو ًابرقت نيتعاس

 تاءاسلا عبرالاو تاعاسلا ثالثنا نيب دعب ىلع هل ةلباقم ( فجنلاىلا ءالبرك

 انيرج دقو فارطالا كلت لها دنع ءامسالا ةلوادتا! تاسيرع دودح هذهف

 . اننارابعو انناصلطصمىف مهرج

 تاسيرع تناك ام 5 ٠

 مو( دوبق ) نئادم تناك املا اهتئيهو تاسيرع عضو ”هيفيك نه لدتسإ
 هاني رام وه لوقلا اذهىلع دعاس ىذلاو روهدلامهثيدح توطو مهر صع مدا
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 هع دادقي ىتمم ىف ءازآ ضعي

 لاجر ”ةءيراهح زج زال ىذلا تريبكلا رجحلاب باونالاةدودسملا اهرواغم نم

 وهعدقلا روبقلا ةءالع ىو مويلا يا

 لوسولا نكميالو طقف رواغم عبرا ىىوقرسشلا بوذجلا ءاجن :همقاو باونالا

 نع ولعآو ليلا ىل_ءاىف هو اهلا ىدؤت قيرط ”هأ سبا نال رح الا املا

 رواغملا كلت باوباهي تد_س ىذلا ردحلاو راستما ١1و راتما 7 نيب ضرالا

 ةدودسملا فوبكحجلاوا رواثملا ه

 دق هعضونا رهظإ هنءو بلاقىف بص هناك بايلا ردق ىلع توحنم

 مدقلا ف تناك تاسيرع نا نولوش باىعالا ىرمعم نهنيرثكانممسدقو

 دقو .رسماتخيا ًاسيحم تاسبرع تنك لاق مهم ضعبااورذنلا نب ناممالل ابحي

 ًريثك ممس هنا ىفجتلا ىرئازجلا طلاس دمع خبشلا ةهقثثا لضافلا ملاملا ىدح

 ءاملع لعاو .قئاقحلا لعا هللاو اضيا لوقلا اذ نولوَش بارعالا ىرمعم نع

 . بويغلا مالع كيرو اهرما ىفخو اهريس ضءاظنع انل نوفشكي تايداعلا

 ىليجدلا مظاك

 دادشب ىتدم يف ءازآ ضعي
 111 ثعمامع نمععجأ مسخ ل ممأ ظدجلمل.

 "حافلا

 تدروىنإا تاغالاوامفداريامو دادغب ءامسا م9 : ١ برعلا :هغا تركذ

 : لوقنأ ”هظفالا هذه ريت ىف ءارآألا ضني درون نحت اهو اهف
 ٠ اهانمم ىف نييرصعلا ءارزآ ؟

 ادرس 1١ةللتس 1ط[وصتعدص نو راه ماو رو_تكدلا ةريضح بهذ 2

 ىأرل اذه حرش دقو لعبلا رك.تاهاتمو هداج لميد نع ةهقرحم دادغب نا ىلا

 هتادعمو ءركاخذ طخعو ىلبابلا ششيجال ًةركسعم تناك اهنا ناباو_ببس» ثح يف

 ةروهشم ةلدم تناك داج لعب نال اذه هيأر ىلع هقفاوث الف 7 اما هرب رحلا

 م دحاو مسا اتمسآ دق ناتئيدع نوكت نا الا موللا نيطسلف ىلامش ىف :همقاو

 ٠ تارلاىملا رقتشي كلذ نا ديب ندملا ضعب ىف كلذ عقو

 فرع دادغب اما قللدنا 11؟لاهدل نصاو درفلا ذاتسالا لاق “+

 قريشا لها ناك : اق هيلا بهذال ًاديبأتو سمشلا هلا ”هئيدم ىلا هداد لمب»
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 دادغب ىنءم ىف ءارآ ضب نيل

 زالا ىف

 ١و ءامدةلنويئادلكلاو

 نويابابلا ىإ نوب رامثثا١ ديعف :هيومسلا مارجالا نودبءي ةرباغلا ةهنم

 مهدنعلعبلا ناك رمقلاو سمشا!نويئامنكلاونو.

 ةهنيردم نوكت نا نم دعس ال هيلعو رهقلا ةهملالا تورتشعو سمشاا هلالا

 .همساب تيمسو هل تدضرأ مث لعبلا ةدابعا ءالوا ت

 5 جةمالعلا لاقو ع

 نيتدق نيتظفل نه بكرم

 دادغب

 ب مسا نأ رهظي ©. آم ةاسمعم من

 نوكيف سسا ىا دادو هللا ىا غب اهو نب

 هللا ايسسؤت ةايدم د اهائنم ىدؤم "ا

 مسا مهتاغا ىلا اولَس نرفالا نا » ةيئاق سيوانا ليثونا_ه بتكو

 نم ٠ امسالا هذه اوذخا مهنا يهاظلاو . راس ادغب ةروصب ًافحصم رساشطلب

 صهاظأاو لصالا :هيسرف ًاذاىهأ سرفاا نم نهرالاو نمرالانم .ةالؤهو نانويلا

 ) تايرمسلا نع ادق هولقنام ىف

 سرفلاممس مساف ( مهارجت اورجو نمرالا مهنم اهذخاف ةريثك تالك نايرسلا
 نع :غ ماللا ْنوِدلَس اوناك سرفلا نا

 دادغب دم مسأ نوكيهيلعو  ىئاداكلا هلالا « ىلإ دنع فحصت غب ميدقلا

 حاصا اذه ناك ارو .ىبيبح لب ءانممو ءد'دلب ه وهو لسالا ىف ًايناداك ًاظفا

 , دادقب مسا ىف ءارالا

 ادا 1آهيصنانوس نوتلمهصاوب وعدملا زيلكتالا حابس دحا ىأترا هه

 امي ىا « داذلب و فيحصت ىف دادغب نا . ق'رعلا رايد يلغا باج ىذلا

 لا هذه ىف ىرج هلا ىلا بهذ دقو كنف اهانمم ةعدق ”هيءارا "هظفل دادق

 تتشقع ادعا ىلع رصتدخ ون رصتنا اق لافطالا املومل بيشي ”ةميظع ةمحلم

 نيلاعتا ًاراكذت مثرخأ نع اوكله ىتح مهولق ىف بعرلا ىتااو مولمش
 .هباتمرلو هل مارك < لب » ماسلا مسا ت

 .بتاكلااىآرل ًاماعداحئارت

 ور هزم عسسل محا

 ةرهانلا ةرصنااو .ءدو ”هديدملا تءذ

 ”ةمالعلا فيا ايل !ءافلاللا جمب راف« اجام كنودو

 نيقرستسملاابروا ءاملع دنع مويلافرعيو ”هعيدقلا راثثآلا ىلع "هسردنالاا,ملالطاىف بقتيا

 -ابلا اذه يىفاع دقونصتلور ىرثا ًاراطخاو ةميج ديلا سا
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 هما دادقب تم ىف ءازآ ضب

 مايه تيضن ”هنسلا كلت ظيقىفذا قفاو م1844 ماع اهماامم دقشتو دادقب راز

 ةينبالا نم اريثكناىت- ًادحاف ًاناصقن ةلج دايم تصقنو رإبآلاو لوادجلا بلغا
 ةديدع ًانورق "هعطاسلا سوشلا ”همشا اهنع تبعو هايملا اهمترمت دق تناك ىنلا
 .هبابع جاوماو ةلجد تارايثب رخت اهتمظعو اموري ترومظ

 دادغي نم ىبرغلا بناسجلا 'ىطاش ىف لو موب تاذ روكذملا ناك ابو

 ةموتخمهنه ”هنبل لك تاكو ىلبابلا رجآآلاب ىبم حيسق سارتم ىلع رثع «خركلا ىا د

 . هتاحوتفو هباقلاو رصن دخ وبن مساب
 ةنيدمزا : هلوق ىلانك رب ىذلا رايكللا زيدكتالا ىخرؤم دحا حرص 7

 اهنانيدمع ىقئرب ارو ق.ةحتلا ىلع ابمسا ىن.»٠ فرعي الو ًادج :هعدق دادغي
 ةاروتلانء نيوكتاارفسىف روكذملا وهو ليلا مهربال رصاعمللا ىروع ىلا
 لحم ال ةممال ةلدإب ( ١ ) نيبوترفلا ءاملعلا دحا كلذ ترثا اك لفا عا ماب
 : ءاثه اهدارإال

 دادقي مدق "<
 ةئمز|ءافلخلا رصع لبق ةريهش ”هنيدم تناكدادغب نا هحاضرا مدقت امم ربط

 نوريثك هلوا اك اممساىندم سدا ناح لك ىلعو قيقحتلا ىلغ اممدق فرعيال
 ىف ضدبلا كش اعرو مهتايخم مهيلا ت>واو مهل نع امسح ءامدقلا انتيك نم

 "هع هلا ضا ,ْ ىلع .

 اهكاهف هيلا تيهذام ديأتلا لكدي ون لب درل للبقنال هني

 2 د ١ 3و ىلوف هقين دحلا دادغب هئيدم نا قدصي ال 3 ققح

 "هي راب نيه'رب ىدلا
 8 عالطالا ليبس ىلع

 ةمماشملا لكبا شي مسا:هيفا رغطالوادجلاو ةيروشالا قرلا ضعب ىف درو "الوا

 قعفمم كدفصع اطفال ليه نب روشاكلاا ةموكح دهع ىلع دادغب مسا

 ةيدوالا عاقسالاىف هتيص راطف رهاب ًاحاجت ًاريخا حجت ةدوكذاا ةيمجلا تاما قرقحت

 ٠ ةينسلا تافاشتكألاو ةيظماا لام<الان م هاناامل نانبلاب هيلا رشي نمم حبصاو
 لامحالابيرق دحاو ىمسانام-ا امه لفاسعاو ىنروم نا لئاقلا ىأرلانا( ) ١

 كتسءظفا نق'صاو . امانيم فلتخا وأو

 براقبام ديف ةيمارا ىفروجو لن ينمسلتدس نك (طع ةرصتصتاولع نيدللا ىلع

 اهانممو ف متقن نآه « الباسعا »نع ة

 ٠ بابرالا ىاع وهو ىنمملا اذه
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 دادقب ىءم ىف ءازآ ضعي 00

 عويضه سسدل# لايدربم مما خراتلا ءاملعو نييرئالادنع ًاضيا فورعملا

 نيرناساسلاةلود نم ريخالا رصعلا ىف هنا انيدياب ىتلا خعرراوتلاانن أبنا ايناث

 ةيهازو ًادج ةهيصخع همن ةلجد نم ىبرغلا بناها ىلع :هءفاولا دادغي تناك

 ( 1١ ) نيحايرلا فانصاو دورولا عاوناب ةيهاز
 لك ةرغ ىف ظاكع قوسك قوس نامزلا ميدق نم دادغب ىف ماي ناك اثاث

 لئاواىف هلا ىت> :هلوكسملا راطقا ”هعيرا ىف هّئيص عاذ دقو ءارثلاو عيبال روش

 رصعىف شدجلا دئاق هللا فيس بقلملا ) دياولا نب دلاخ دقوأ برعلا تاحوتف
 لاطبالا ءارمالا دحا اهدوس هشدج نم ةهمذرُد ( قيدصلا ركب ىنا :هقيلخلا

 ىف ةلخلا ك دادقب لخديا

 نم ًاريثك اشيش اولمط اهقوس ىلع اورافاو ”هنيدملا اوتغا
 الاقل ناك ثيحراينالا ىلا ةدرابلا"همينف

 (9 )مومو ةقتاوملا ها[ متهلستمقو هدا ا ءذهو رارخلا هشيحت ًاركسعم ماعلا

 7 تقفوتا دقو هنيعلا ءيهاوج ىننلا اهقوس و

 لا نال امتونغ

 كلب نيعجار اوركو ”هضذلاو بهذلا

 « ”يبرعلا ةهقالخلا طوقسو مايق ه عبرات نم 4هئتهحفص ىف ءاج ابار

 كلت دالب روصاملافاط هاء دام كن ؟[ةالننس الح" دو*ماو رمسأا ”ةءالاعلل

 رثمف ءاخوتي ناك ىذلا ضرغلا مالت تعطي هل راتخيل لصوملا موخت ىتح ءاجرالا

 رثع "هسخ وحن د مي ةلجد نء ( قرشلا ) نعالا بئاجلا ىف عضو ىلع اري

 املف مهسين ر عمنابهرلا نم قرف هنطّشب ريد هنه برقلاب ناكو نئادملا نع اليم

 (8) ءهحدم ىف اوينطا لحما كلذ نع اولد

 يبرعلا دادغب خيراوت د>ايف ابنلا ذملارئاداجل ( ؟ود) 0

 ارتسل فيلأت نييسابعلا ءافلخلا ديعف دادغب غيراتنم ١١ ةفيحصلاىفةرابعلا عرصب

 فئزلانا اةةيطلدل لسمو طع قطابممتل دلتماساف * آم ةعفصعف ١

 ءاملع نيواودو داورلا تالحر بتك ىلو اذه هميران "هباتك ىف دمتعا دق هركذ راملا

 نا دادقب عراك تارشلابدعت ةنيكم ةيبرع رداصم نم اهريغو نيقرشتساا

 نيباتكلا نيذه نم لكل نآلادجويو ىمرافلا خرؤملا تادمل بولقلا ةهزنو بيطحلا

 ةبتكملاو ةيناطيربالا ةفجاملا ةبتكم نم لكىف ةيطخ ”هخن نييفنلا نيرثالاو نيليلجلا

 . ةيمحلا سيراب ىف ةيلهالا

 ةرورضلا ىلع تضق نكلو ةيبرع رداص# دوصتسا نا ىب ردجالا نال ( + )
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 هوم دادقب ىنءم ىف ءارأ ضعب

 فيلأتنييسابعلاءافلخلا نمزف دادغب عدا" نم هي ةحفصاا ىف درو ًاسءاخ

 ىلع رثعي نا ةيل ىف ةديدع تاحايد حاس روصتما نا و هصئام جارت لضافلا

 نمةجد فافض ىف لو ذخاف هتكلاءل :ديدج "همسام اهذذتيل ةةئسح هع

 مومن ءارو ”هنلاكللا امراب برع عقاو لحم هل ادب ىت- لسوملا ىلا ايارجرج
 هلال هقيلخا عضوملا كلذ بطيمل نكلاو نيرمح لبج ةلجد قر ثيح ل.هوملا

 سرفال "يرق كاذه ىأرف دادغب ءاحتا ىلا ةءجار لفت هيلعو ًادج الحاق ناك
 ةرطاسنا نم مهبلغاو نابهرلا نم" هعامح اهناطّش ريدا هعضب ايف ةلجد فافض ىلع

0 

 رطاخلا حرتشتىتلا هيعيبطلا هرظانم نسحو هلام هيوذعو هلاوه ةدوجو هانم

 هولخو ظيقلا ةرارح دشاىف ىت> ةدرابلا هيلايل بيط_.ءاالضف را

 لاوقالاءذه هتامط ءءاآبولا ميا رخل دينمو ض

 لادتعاب قارعلا راطقا رئاس قوفي هنا هوفرءذ رطقلا اح نع مهنه ربذ

 نوكت تا

 ةديدج "هئيدم ءانب ىلع ممصيو ماسلا مقالا كلذ ىف هلاحرت اصع ىتاي نا ىلع

 . مالك؟ كمه 148 مام ىف كلذو نيرهغلا نب همساع نوكت

 ”هثيدحلاتيذي دقو "هعدق 'هنيدم دادخب نا نايس ىلجاب رول

 اندهاش هنيعف قرمملاذا .ميركلا علاطللا انةصتلل ايضاّعا ىلع نكنتمل نا كلت

 "ماع لع لك ىذ قوفو « ميوقلا اذهع

 ءآروزلا <

 نع ةروزم تناك ةلخادلا باوبالا نال .آ روزلاب نظاام ىلع دادغب مس

 كرتشااىف توفاي لاقام ىلعالو ةل.ةلانع امارح فارخال الو :هجرالا باوبالا

 ىلسالابيسلا لإ اهفاراو اهليا كلذ ت ةلجدل مما روزلا نال

 .خرداوتلا ضءبعي انن ايناك سوقلا علاطا ًاقفاومناك اه ميسأت موهذال وه ىدنع
 .«سودأ دهب

 كلذب تيمس امر لب .لا حدقلاو سوقلا اهم "هيب رعااىف ناعم ةلح ءآروزالو

 ىل-ع ةضن نم ءاناك اهطسوىف

 ىدبشحت دجول الاونأل كلذو

 هرك ذم

 ةهقيلخطلا مصق ناكو حجدقلاك ةروده تف
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 هدفا سيراقم باتكا 6.
 .ابقدتخو ”هنيدملا روس لالطا ةرادتسا اذه انموي ىت> دهاشناك ةلجد *ىطاش

 ىف سيا ه:لوالا راثآ و لودلا رابخ' عادات نع 4م# "هفيحصلا ىف ءاجام ك هو

 ىسرافلا خرؤألا هللا دحنا دب .( .أ روزلا ىا ) اهريغ ةروده ةئيدم ايندلا

 بهذ ىحبسملا عراتلا نم شع عبارللقءاوملا ةرجملل نءاثلا نرقلا.باتك دحا
 .مايالا كلت لها ماهتانع هتان اهانمم فرعي ال ةدوتفص ةيرآ ”ةظفل اهناىلا

 مالسلا ةنيدم 2

 ىداو امل لاَ ناك ةلجد نالسيلف مالا ةئيدمب دادقب ”هيمستٍب د اما

 امس ؤ* نال ًاضيا لب طق مالسلا راد ايمسو نا روصالا نسحتساف ماللا
 هيلااعوص ىتاا فيجارالا ةمصو ديدجلا ممالاذهب هلع ليزب نا مارا ريبكلا

 ل اهلا نوعديإ اوناك نذلا ءؤادعأا

 /| وا روزلا نع امامىلا اوجحاو نا
 ةعاملا 5

 ةديدع ءامسإب تيمس دادغب نا الئاَق بيدالا ”ىراقلا ىلا هذه ىنلك فزا

 ص . 01 02 5
 نوديرب مهاك ءازهتساو امكهت ءا روزلا

 قافنالا باب نماالو رعادالا سلو ىتش تاياغل ةفاتخم ا 1 لو يش تاياغل ةفادق

 اذهىبلاقم ِدقَمبْنا دادغب خزان ىلع مات فوقوهل نم ديطولا ىئاجرو اذه

 نا طرمشب ةقيقحلا جهنم نع تغزو باوصلا ةجحم نع تدح دف ىنآر نا

 قئوملا هللاو .اهدثناىتا ىأوذتال تح ةممالنيهاربو ةعطاس ةلداب نوكي

 ىسع قوزر

 (*) ةهفللا سيياقم باتك

 ]1 اعود 1فنمصستسع ةعوطع لئلطم 1*ةضع : ةةموقجرت» ءها-آمعامأ
 هفاؤ ١"

 نرقلاىف "هفالا "هلانم ىروزتل ركز نب سرؤ نب دمحا نيسحلا وبا وه

 4٠0 ص تسريفلا باتكىف ميدنلا نبا مه سرا نبا اوجرت نيذلا ربشا [ * )

 نم غه ا ”هجرتلاىف ناكلخ نباو . اهبابامو ؟4١ : ؟ ىف سهدلا 'هميتي يف ىلامثلاو

 ”هييقبو 4 ص نيرمسفملا ت ةرطك : هنافاؤ نم بتك ةدعىف ىطويلاو لوالا دلهلا

 ىف نادلبلا مجعمىف ثوقاي هركذو ٠ هنم نطاوم خدع ف ىهزملاو 8١ص ةاعولا '

 فرامملاةرئاد بحاصو 5 :؟ ءابدالا مجعم باتكىف ةليوط "هجرت هجرتو نطاومةدع
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 000 اهلا سيباقم باثك

 نامزل عيدب ذاتسا ة ريثكلا تافنصااو :هغللايف لممملا بحاص ةرجولل م.بارلا

 نمهنا : 'هعيديلا ف ءاج رظناا دعب عالطالا عساوزا6 داعن, بحاصلا خبشو
 باتكلا فرظو ءاملعأا نا_ا عجم ىهدلا هارفا نهو ناذمم للعلا نايعا

 (1 )ان نثدو ىرلا ىف( م١٠١٠. دح ه موه )ماع يفوت ها ءآرمشلاو
 (0) .دلوم ع ا ىلع فقا مو

 باتكلا ”؟

 هيلع تعلطإ ايف هلكش ىلع فل'الو هلون ىلع جيل بأ سياقم

 ىلععي نعربو عدبملاب سرف نباهيف ءاج  ًاربخوا ًائيع س ةهغللا بتك نم
 اذهيف هجيلاما .جاتنتسالاو سايقلا ىف هقوذ :هفاسلو هثحبر ةهقدو ”هغالاىف هتماما

 هفالا

 لدا امعورف ثعمتجا نا السا اهيا ىنءم ةدامال ركذي هلا وهف فاؤملا

 .عورفلارك ذيمنديلا همجار اهعورف لك نوكتت هداتجا بسح يكف الاو دحاو

١ 
 م ءاصوصخ ةهغللا بتكاهق رمع مهن

 دس نم هق رعتسامعم باتكللا اذهو ريثكلا هن يعالو اهغالا بابدانيب رم

 جرت نم ريثكلان ةعانمم الو ىت> مع
 ايحاضو+ + ص ةهيبرعلا هفالا باذآ غران ف ناد. ز ىجرجو ٠ سراف نيدجا ةداموف
 ص ىجلدلا ىلع نب دمال نوكولفإاو ”كآلفااو حاصلا باتبك لواىف :هيفلسلا "هبتنكملا

 [ برعاةفل ] ٠ ”هفالا هفف ىف ىئوديلا وخيش سيول بالاو ٠١

 ديبفم لباقم نقدو ىرلاب ىلاعت هللا حر +90 ةهنس يفوت
 ةةيدصلاب جالو ةنس رفقعيف قوت هلا ىلقو ٠ ىلا رجلا زيزملا دبع نبا

 .-ىف ىريددل لاقو ع9 ”ء:سيف و نونظلا فدك بحاص ناقو رومث
 توقايلاقو ىرلاب 540 ةئسثام ىبعذلا لقو 8١ ةنسدلو دارا هلماو م1+ ”هنسيفوتا

 ناوبملا

 طخ دجوو 58 ”هنس ثام ٠٠00 ىزوجلا نبا لاق : ٠٠ ءايدالا مجمم يف

 تدجو قتال هب رابتعاال ا-ينم لكو 53٠ ”هنس دودح ىف ثام سراف نب'نا : ىديلا
 نوكتف : ائاق ٠ ما موؤ١ ”هبس ىف هيتكدقو : هفيصت حيصفلا باتكىلع هفك طخ

 اًضيا وهو رلاب م56 ”هنس ىفونأ هلاو' حسالاوه ىهذلا مالكل.أو ٠ كلذ دمب هنافو

 سواه ني دما قيدحلاوت ا : لاق ( ؟؟8:7 ىف ) يهزملابساص ىأرو ققحلا انجاك يأر

 . ( برعلا ةةقل) ١ ءاعو :ب تاما

 2097 اجلا حرتش ىفو ”هعألا هقق باتك ”همدقعىف وخيش سيول بالا ركذ [ ؟ ]
 (ماءءر سويا تسل عام اةنسم ىتولو من0 ةةنس هلوسرالزب دعانا ع5

 [ برملا 'هقل ] ٠ اطخلانم هيف ىرئامج الطف هنع لوقتملا مسا ركذيمل هناالا
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 ةغالا سيباقم باتك 665

 بينا هبئر دقو ههسأ ةلقىلع ليلد اذهو )١( كافل ؤءىف هركذي ملسرافنبا

 ىلا قاطا فو رح ىصتإب.ا هتبالا ىا بطلا الو ىرغملاال ىف مئااءاجهلا ف ورح

 تعاضم ريغواناك ًافعاضم هييابو فرطاركذوي وهن لئاوالا ىنعهفشلا نم هلم

 ءتوحتمةناهيأ هيهذق "هول ةهعيرا ىلع وهام اماو هئلثياممت ةالوا

 تصارتلا نم.هغ رق دعب لع بابي هصخ ناد (0) ىثالثا كارا

 ركاذ انأ 5 , فورا مل نا 4 كلدك ثعمو ىرلا اميثاثيامو بوم ةزمجلا

 للدملا (ةلدسبلا همي) كاق هب "هفرعملا لمكشلهلوصق نم اًئيشو هرخآو هتبطخ

 سيياقم ب رعلا ةغال

 ملكما عماوج ىف سانا فلا دقو عورا

 ىذلاو لوصالا كلت نم لصاالو سيباقم نع كلذ سم'ىشىف اوبرموملو اوقلاام

 ىذل لمالاب لسالك انردص دقو مظع رط>هلو ليلج ملعلا بإب هيلا اناموا
 لأسيامع بيغلا نوكي» ليصفتال ةلءاش ةزجوملا ةلعا نوكنت ىتح هنه عرفتي
 ءانركذام راس ىف مالا ءانبو هيرقاوظفل زجواب طوسبملا بالا نع اع هلع

 تيرغاهوةديبع ىبا اباتكو نيعاا باك ىهو ( لوقا ) ”هيلاط ةرهتشه بتك ىلع

 ديئاسأ ركذ دقو ةرهلا باتكو قامملا باتكو فئصملا بيرضو ثيدحلا

 مدعا اهنع تبرصضا دقو ايركز ءدجو سراف هوما اهغعب ناجر نمو اهل هتياور

 نم هانطبتتسا امف رت يلا بتكلا ءذهو لاق اهركذوف ةدئانلا

 ىف ءاقو ةزءمل'بإب كلذ لواف اهيلا عجارز اهملع لوءحقمذه دمبامو ةةقالا

 ءايدالا مجم ىف ىوبلا ت

 (برعلا ةفل ) « ٠ هلا :
 ءايشالاا ىف انيهذم اذهو ٠١7 ص ىحاصلاهباتك نم تحنلابابىف لاق ( ؟ )

 نم رطبض ديدشلا لجرال برعلا لوق لثم توحنم اهرثكأف فرحا ةهالث ىلع ةدئازلا
 ىف لاق ( + ل ( :همللا سيباقم باتك )ىف ههوجوب كلذ انركذ دقو لاق ريض

 ؟ سايق ابل له + ص برعلا 'هفل ىلع ل

 ف لوقن نا الو

 باتكو هو ”هفالا

 عت نا مويلا اذا سيلو باب
 ادهو ها ”هفللا دافكالذ ىف نال ءوسيقب مل ًاسايق سيقن ناالو.هولاقام

 ٠ ”ةحيحصلا سواقملا نم هدام وه
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 نين

 ةهيبرملا هقال'نم رطدش وهو هركذننا باتكلا ردصوف انطرشام انركذ دقو

 1نم ىوا هللاالا هيلع ردقبال امف برعلاءالك عييمجم ”هطاحالا اماف ملاص

 1 انك ىف .1ا اذه ركذو لوق' هيلا كلذ لجو نع هللا ىحوب

 نالسا ف لاوعلا قراطملاو فءاضملا ف اهدعب امو نيعاا باب :نيعل' بابيف لاق

 ملا

 ؤةلق ىلع لاد رخالاو حب.ةلا نع فكلا اهدحا ناحيص :ةفملالرالاف "ىلا

 افافعو ”هفافعو هفع فءي فع دقو ف.فعو فعء لجرو
 : ىئعالا لاق :هتافعلا اضيا ىهو عرضلا ىف نبال

 )١( قاوف واتفافع الا موج تلو راهنلا هنع ىفاحت ال
 عطا رياك اق مليصت عدو ىلوالا ةباطادمب ايلا ىلا كتان فامتلاشو

  ًانالف تففعو ةيقباا كلت

 لك ثالث تا بسعلا بابلا اذ اضياناقو صدقو هنافا لصالاو لادبالا نم
 بيع يل : اوهريغو سرفلا قو رط يلو الاف اند عرفتي داكيال اهاتمعاد رفتءةدحاو

 وورق هءاباىا كلذ فافع ىلع ءاج مملوق اماف ”هفافعلاهت

 مأ سرفل!قورطوه اولاق بلا لوالاف ريطتىقلا ها 1نم عونةئئاثاو بنذلا
 عونا ثيدطاىفو ايسع بارضلا ىلع ذخ ؤيىذلا ىركلا ىح-ىتح كلذ رع لمح
 ةمسإب مذ بسعلا ىلع دْخْوي ىذلا ىركللا بسعلاف لحفلا بسع نع ىبن
 : وق هلءو «مومددرا ةيسع الولو ه :ريهز ناق ةرواجملل

 حماد ىقاولا بسع نردافي اهملابع قيراعلا ما هب صخت

 ىذلا مظعلا وهو بنذلا بيسع رخالاو ابعت ذجا تقازا اهلاو اليخ فصإ
 ١ بوسع هي-شو رعشلا تدم هيف 1ا ةدب را ىهو ةلذدا

 -الاو دادتمالا ةيرط
 ىف امءاشن هب ةميق

 لاق بسعو ةيسعاو بيسع ناَقي ةم
 بسما: هلو ىع ا-5 ايشالا نيب

 نوئمي لحث! بوسيبوسعيلا 5 ثاةملكلاو ةؤنلا بيسب هب د

 : بييذ ما لاقو امكيام
 ةفاملا بحر فااق ىلا اهيما ىتح بوسعيلا اهم شع
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 اهقللا ىساقم باتك همم

 امو د'رجلا نع برضو اضيا (؟) لجالا نع برش بوسعبلا نا اومزو

 يقلا قرصا هيف لوقي ليج مءا بيدع . بابلا اذه نم سبا

 ىلاو ١ بيرق رازملا نا انئراجا
 ملعا ب اماوا فرح 'ةئاث نم رث ؟ا ىلع برع مالك نم ءاحام باب: ءابلاف رح ىف لاقو

 ١ سايقلاىفابهذم ىمالاو ىعابرالزا

 ةذخآ نوكت ةدحاو هلك امهنم تاو نانلك ذخؤتنا توحالا مو توصام

 ىح»:لاق اذا لجرل' لميح :مماوق نم ليال اهركذ امف لصالاو ظحم اهيج امنع

 : كاقىعشبع مهاوق هياع قفتم هناك ىذل“ ”ىلا نمو «ىلع

 مارت ام رثكانا كلذو :ققدلا رظن 'هل

 اه دح ا نيب رض ىلع كاذذ' : لوقف ىعورلا سدباةم نم امرك ذامانينإ لالا اذه ىلءف

 نييخدو سايقلا قيرط ىفهل لاجيال اعضوعوضوملارخآآلاو انركذ ىذلا توحنملا

 ىرج «موعل.» ب هلداو ىع.رل ىفبرعلا مالكم ًاتودنم ءاجاف للانوعب كلذ

 الا علب نم ذوخأ هنا لكشمريغو« ماب هلاقيق واولا فذحتدقو قاحطاىف ماماعلا

 :كلذ نمو ةرب :كص ظافلا ركذ دمي لاقمث ةفاابملارم سنجل ديزام هيلع ديزعلا

 نمو هتداتط اذا 'ىثلا تقرب ند نينكن ع توحنم وهو رئاط وهو شقربلا

 اءضو عضو ىذل ىئابرل نه ثااثنا بابلا لاق نينوالا فالتخا وهو شربلا

 دقو هتأرعم دارا نمل ةءافكماهبو ء:.هلّه تدرام اذه ,ا ةريصق اةارملا ةلصمبلا

 دو هداوتجاىف سرافنب أم اعرق طابقماو داهتجا باتك ىانكلاا نا تدلع

 <نا ناىلع بدول ءأهخ ركذ'نا تدراولو ةباصالا لك باسا

 انيديا نيب ىتلا انتخان 5+

 هضرعو ؟© امم بوتكذلا لوطو 19 اس اهضيعو ًارتمتتس م املوط

 [بياعيلا]هتلاقءىف 55 : 4 ؟فطتقملاوف ( حكما ) هيلعدت' طلغاذه ( ؟ )

 ترغاا نمو. ميلا ميدقتي لحج بتاكلا ادههركذاك هديصو كلاثلا 'ىف ترسشن ىقتلا

 معو ةداملا سفنف ىديبزلا اذكو ميظملا بو.ءهيلاندجلاو لحج ىف لاق سراف نبانإ

 .٠ موقلا ثالك حصت اذهبو بوسميلا حي جبفلا نا لمتحيو اطلغ اذه

 الو لجحلا وه بوقعبلا ناوه هولا سوق ىفرط قداىذلانا [ برمعلا "هفا ]

 ىف اولاق هبسرثم هبقو الدنقمو ”الدنم سم:مهاوقىف اك ًانيد فاقلالدب

00091 



 هوو ةامحلا كرتمم ىف

 نكلو'هضرالا اهتقرخ دقو غول هقاروا دعو ًارطس 1# ةحفص لك فو 4

 ةضرالا عطتستال ًائيش اهريحيف نا ىعاظلاو ًاريثكح هباتكلا سفنف رثؤت+
 اهبتاكو.هفارطاب ذخاونفلا اذه سرام نم الا اهب عفتلبال طاغ''ةريثك ع هلكا

 مكحم ىبرعلا طخلا خعراتب فراعلا ربدتملاناالا ابضسأ نم غارف' ع ران ركذيمل

 تيفو دنملاىف ثدتك امنا ىهاظلاو دحاو طم ىهو فلالا دعب تدتك اهناب

 ىنلا ةريبكلا ةهعساولا تاو! نم اهيلعامل ًانامز ةهمث
 نال ىفوكلا طبللاب هطوطخم ةهخسن ىلع تيتك اهنا ىل رهظيو ةهيدترلا اهكلام

 طخلا ةءارق نسحبال نط امىلع ايذع اننا كالذو ك ذ ىلع لدي ابطالغا سنج

 ءاممسالو دوتهلا ام

 نا عت! ىنوكلا طخلا ةءارق نسي نمو فورحلا هياع هبتشان ىفوكلا

 قى فيجا , ءانلقام لع اذا اهطالغا زكا جرختسي

 : ةاملا كرتءمىف

 آش طاع ممدع اذ ؟"لغ
 بدالا هيف راسم بولل_ة نامزل' نا
 ائآو بطي ان!

 بح مم قلحخلاو بورض هيف سانلاو
 بوركلا هدرا اذو نامالا ىدرت اذه

 بيئاكص رق اذو ائبم ىدغ اذو

 )1١( بولي لسياع اذو 7 حبمص اذو

 مق فيعدط اذو

 راب ضب لابال ( )١
 و ”هحار باطسةناك لامشلا

 بلط وا صرخب هباط:'ىغلاىلع لجرلا
 دقي لها اممالو ملا حالطصا ن

 ذوخام حيصق هجو هل
 مسالاو ءاشطءموحم'ىا ٠ ءاملا لوح بولت لبالا : ساسالا ىف لاق ٠ هيلا لصيالا وهو

 ىلع لب الا تفاط اذا: ىىمصالالاق ٠ باؤالاوبوؤال'و ( مضل! ءحنمااب ىا ) بولل و بولا

 * ماك ٠ ضومحلا ىلع بئاول اهات : لاقي ٠ بوالا كل دف ماحد زال: ةرككل هام

 كلذ لكو ٠ لاهل انم نكي ناو لانا زيرع اع
 هناالا ”هفلل نيواود ىف دجوإ نادوهو ٠

 ءاملالوح ماح وأ سطع ريمبا!اولجرلابال : ممماوق نم زجل
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 قارعلا ىف قاباطلا للم 9

 ع ىههم اذو رلشل وسوم كذو

 ِ ةلفط كاذو اهدا رامعإ اذو

 بوهو ميرك اذو ليخم م5 اذو
 بوك صارح اذو اسعونق شيعي اذو

 بوضغ عوزج اذو روبسص ماح اذو

 بوذك فاح كذو قودص ىفو اذو

 بيبح حبلم اذو ضسيغإ حق اذو
 برر عاجش اذو عورب ناسبج اذو

 بوطق سوبع اذو ايلا قاط كذو

 بسيرا لس اذو ىد-غ لسلذ اذو

 بيدا مسلع اذو لوو نع هاذ
 بيطخ لوؤق اذو ىع نكح اكذو

 بحت هلآلا نما و اي
 بطي هيف ركذلاام اندم كشك خو

 يجدجايلا بينه مهاربا

 قارءلا ىف قاباطلا لمع

 آه 8هطتعمنتمم لعم ظفومعو هد 316همهامتسأو.

 ثحبلا لغد٠ ٠٠

 ةهيعانصاهمما قارعلا وأ ًامجوتم 19411 ةهنس * نوناك رهثىف ترفاس

 اهتطبه ىنلا راطفالا ىف ىنءاق' ءانماىف تنكمو . ىل اكلم ربلا قيرط تذختاو“

 انف تدهاشأ هعارزو ةهيءانص نم رايألا هذه تالءاح نع ثحما نا 9

 ادق ىف قادت نايا ىراجي ناو دحا ءركشالام :هيراجتلا نوؤشاا ندر

 رومستا ”هتس'ةدم ىهو قارعلا نم نطاوم ةدعف اهتيضت ىتلا ةدلا ىفو

 عوورادقم صوص :هققدلا تادافالا نم !ماعاد

 .6 تامث نالدكو هتصيىف كشيالام“

 ىلا عضاولا ىف تلح

 اهتفطو اهمميَش لك قالا اا داوملا
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 هكا قارعلا ىف قااطاا ل«

 لكىف مهتئاطو مهعسوو ةلمعلا ددعو لغشلاو ىلهع'ا ةرجاو امايمحوا القنب

 . ةواوازيو هوحلاعيام

 دب لوح موحي هكرتنو ريصبلا رئاط قلطننا انه انب نسحيو
 ءانبلا داوم يهوج ىلع نالجملا سباقلا "هعرسب انفقويل رايدلا
 . ةدوشنملا انتجاحم موقتل ضرالانء جرختست

 عوبرلا هذه ىلامشف الا ىركال ”هيسلكلا ةراجلانا ”ىثلك ىلف يلعاو
 ةبسلكلا ةراجحلا علاقم نوكتونادفارلاوا نانارفلاايفاشذي ىنااءاجرالاىف ىا

 . ءآصاسيف ةلجد ىت-ىف اهءلاقمو تيهىف تارفلا ىقايىف
 ةراجتلا اهيق جورت ىت» ندملا تاسعا نع نيديعب ناملقملا ناذه ناك امو

 نإ لمآ تناو . ًافرص»و ةهفلك رومالا دشانم داوملا هذه لعن ادغ تاءايبلاو
 اهصخراواملصاو هيلا امرقا داوملانم اهلل ْدْحح :هبانب نينا دارا اذا ناسنالا

 ةراجلا هذهو صجلا ةرا نم .أ يماسو تيه :هيذبا باغا ىرت اذهلو هيدل

 قوباطلا وأ قالاطلابوا نبللب اهنع اوضومف اب طاحاامىف الو دادغإ ىف ىرت ال
 . ديهرقلا مهريغو رجآآلا ماشلا لهاو بوطلا رصهلها هيء-إ ىذلا وهو

 ملو ناك ىذلا "هعانملا جاتنننم برضلا اذهنع ثحبلاف تاغوا دقاو
 مهتارامجيف او ممهسفلا نويئاداكللاونويلبابلا ذا رايدلاءذهىف المعتسم لزب
 . ناثدحلا“ئراوطو نامزلا فورمص ىلءريصام مهران 1 نمهياعدهشتاك قاباعااالا

 ٠. قاباطلل ةذخنملا قارملا ”هبرتىف ةماع ةرظن 5 ٠
 لخدبام هينا باركلا لوس هشه ةلذاختم :هيصج"هبلاصمس قارعإا هير

 ىراوحلا ءذهو ”هاملإب 6١ىلا 1؟نعىع :ةيسثلا ءذهو سلكلا نم ايكرتق

 ةيلسةيوق تبلغ تيوش اذا اهنكل ربوصتلاو ليثّمل و نجدلا ةلرستهيلاساصلا
 . ”ىراوطلاو ثادحالا نه اهدئامي امل ةهمواقملا ةليلق اهناإلا هبالصلا ضن

 هذه ضرا

 ىتاا داوملا كلت

 دوجو مدعل « ىنآكي دقو.تحالا ةلهسنوخر "هيج وذ وه اذه ذختلا قااطلاو

 دعب نفلا لوسال ًاقباطم ًانيع هنجمي نم ىتأي اًميروا ءدسم دسإوا هءاقع موقيام
 . ةدشو ؟هبالصو ًاماضتو ةكساتأ اهديزإام هئلث؟ ىلع لخدادق نوكيا

 ىلاخلا لاصلصلا وه قالطلا عئصل برتلا نسحانا اماع املع .لعأ نحو
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 قارعلا ىف قاباطلا ىل< هك

 ىلا اهضمب مض عنموا ًاديهز اًهرطاولو ءيهاوج تابيبح قرف ىتلا داوملا نم

 . امكحي اهطا ضعإ

 ناكام وه رايدلا هذه ( هجم 3 ايتونس هان اق مداعتأ# ) راضأ نسحاو

 دنسلانم "هيرقم ىلع دادغب ىلامشىف

 هرجاوبلصو نجعلا لبس وهو انه هعون نم دجوبامقئانم راذفلا اذه ناف

 هعراشم ىئادبامو ىنعلا ةلدد ةودع ىلع"

 تاواح اذاو . كساعلا دشا اهكسادت» اهززمتم :هبيبطلا قيقد عرقلا دنءنانر

 ىلع . هيئاديوأ راغب الو هيهاضي ام ىرتال مالسلا ىداو ىتسيف هلثم دوجو

 ةةءئصكاذ نود هنكلا ”هفلتخم عض' ,هىف راخفلا نم تاقبط لاعب قطاو دوت كنا

 ٠ "ظهابلا فراصاانم كفلكيام كنع عد ءاقنو

 قاباطلا ريداق» " ٠
 ًارتميتلس مم ىواسي دادغبىف هتاف

#-- 

 ىلع باغي“ ١ قارعلا قاباط هث

 ىفد 5 88 08 :هيمظاكلا ىفو نخثناىف 59 ضرعلاىف م.و لوساملا ىف
 نييلبابلا دنع اًهباس

 .نهدلا تاكتف ىلع ترس ىتا "هب رخالا ىف اذا

 تناك اهنبع ريداقملا ءذهو و >> 319 عاو فجحنا

 , ىلا مم ريثكى ريو نينا داكلاو

 نام للا نوب اوناك مهنال نيمدقالا ةهيأاىف ناش :همب لا ةروصال ناكو

 ءاخرلا ضرغرملا ريفوتلا مهسب اهن'د نوعرب نيذلانامزلا اذه ءانبا اهمنبام نما

 ىلا نوجاتحيف ةهقااطلا فادصتب مهاردج نوئيب سالا باغاو . شيعلا ىف

 ظحال دقو .هنع نونفت-إ عاطق ةرجا مهفلكي اذهو رامنع اهرشنوا اهمطق
 اًذ-هلو . عييرملا نم نامزلا بئاون ىلع ريسا ليطةملا قاباطلا نا نوؤانباا

 رجال اماه لمعت.مي ىتا رايدلا عج يف مويلا وذا دق سائلا بلغا ىرت

 ىف ردقلا اذهو . ةلياق الا هنع نودعسبالو ه ع 18 ع ع8 : ىثآآلا سايقملا

 ليبقلا اًذهنم لاخلك هنع دعب وأمظتنمو ًامكح ائيذ ةرجالا ىوشب مجحلا

 د مد0و نيمإ م نيرتم ىواست :هقابلط 1٠0 تدباتب نا لعاو

 . بيكم دحاو ثا ةةقؤاط ع؟عوأ

 رجآآلا نوجعم عنص “2
 ةةعاتصلا هذه ءديىف هيلع ناك ىتلا ىلوالا هتلاحم وه دادقبيف رجالا نا
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 هز قارغلا ىف قااطلا ل“

 اخ مدقتلا روثالا رصملااذهىلا دعلا# | ذ ذنمو نييرصملا فال .ةدخاو :

 ىداو ناك "هقيرط نسحتسا ىناف اذهلو ةديعإ تاياغ نييقارعلا اوقبس مهناف

 ىف نيمعهالا نيرمالا نآلا كلودو . مالا ىداو ناطق هقبرط ىلع لدتا

 : "ةعائصلا ذه

 ”ه«دورعغلا داوملا نم“ىث امصشن اذاو رجالا ”همزاللا ةهبرتلا راتخم :

 امدح دامسلا ىف ةدوجوملا ةم-دلا :ةكلملا هداملاوا لمرلك صقانلا اهلا فاضي

 . ةلذاحتم ؟ ةيءضوا ”ةكلع ةعسد ءيرثلا نوكت

 ًاعاوطءنوكي ًازالتم اكمام: :نوجءمهنمموقتب ناىىلا طياخلا اذه نب

 . ةنجاملا ديلل

 (تاحولىا ) تان اهللب اهارعقال بلاوقىف نوجعملا اذه لخدي : م

 , دياب اسود نوجعملا اهبلع سادي
 هذه ىف نيالاب ىمسملا وهو ) بلاقلانع رجأآلا جرختسي نا دعب :

 ىلع ضع ىلع هضنإ عضوبو عقر مش هعاس 74 ةدم هناتخم ىلع سمشي ( ةلحلا

 1 اهيراقتم حف لمح ىا كبشم لكش

 هيلعطوذضملا رجالا اذهنييرصملا دنع ف رعإو ءامهني ا وهلا
 ىرجي ثيحي ةرجاو ةرجآ نيب ةمظتن

 بوط» ماب

 , راثلاف عضوبنا لبق امون 1؟ىلا ٠١ نم ةروصلاءذه ىلع قبو « حاولالا

 بورضىفو قرط ةدع هل ذأ رجالا اذه خيط نوبرصملا دارا اذا : ته

 ندا ىلع رجالا نسا فقوتت هيلعو مران لصفيف اهفصا نيتانالا نم

 هذه باوصأ دنع اها ناش ال لهم اهناف دادغب ىف اماو . اهانركذ ىتلا روهالا

 ىناي ام بياع كلت نمو :هعانملا

 ءاهذاخكابعو مثلا ل ةاهوندتعنانودب لعن وعش ىناا"هبرتاانولمعت

 اهضعب كام

 با اهرلع صرحا وه ريخالا لمعلا! اذهن'عم ةززلت» ريغ امايحو ضعبب

 ريغ ةلكلا ىرت اذهأو هي

 . وما ”ىراوط ىلع هريسو رجالا نساحدب نوقلعيو نفلأ

 ىلع نيالا نوعضإ مهنا نيتارفلا ىت-ىف رج الا عانس دنع ىوأللا نم : م

 ءاجومم ىتأي هناىا اماع ناك ىتا ضرالا :هئيم رجالا ىف :هبو ريغ ضرا
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 قارعلا ىف قاباطلا لمع 654

 .نوثالا ىف عضوي نا ىلاو سبيب نا ىلا "هبيعملا ةلالا كلت ىلع نبالا اذه

 بثخ ران ايف دقوبو ةرارخا ةهمطقتم "هينبم نيتاناىف نيالا عضوي :

 هيدا نم "هنيه نيتانالا هذهو "هني ناطمحلاو ؛ نبللانم اهلك ”همئاَق ناردج

 ةرارحلا عنه بارتلا عضونم :هياذلاو ًاريثك عفت صيغ كمس ىلابارتب ةاشغمو

 ٠١ ىلا م نسم نايالا بلغا ىف نونالا لوط نوكيو عامشالاو عايضا! نم

 مو ةهقستلم دوقع ةدع نوثالا لفسا ىفو + ةكمسو 7وأ ه ضرعيف راما

 عدتاك ,شلا "هئيه ىلع هقرذع دوقملاءذهو عافترالا ةليلق "هوس متاوق ىلع اهلك

 مارطضالا :هئاد نارينلا كلتو اهنا
 بامهاو بشخلا ىه دوق

 < نارينأا ةرارح

 دامو خبطلاةدم لوط دوقولاب نينانالاءذه دعو

 . نونالا "همس بسح مايا ٠١ ىلا ه نم خاطلا موديو كوشلاو

 ةدحاوتهجردىنرما ءاحا عيل سيل نا خبطلا اذه :هّقيرط نه ىرت تناف
 قاباطلا مرج دال اذهلوةرارحخلا نم

 رفطالا نيب توافتيذا رج آلانولنم ناسنالك هقاحام اذهو .دحاو ىؤيهنه

 ةجراغ تناك ناو ةدحاوةروص ىلءايوشا

 عرق ذا مسالا هتوص نمو رمحالا هول نم فرعي انسح خبطي ملامو رمحالاو

 .ديلإب كرف اذا هلازجا تاحت نمو
 نم باعلاو بشخلاب قاباطلا خبط ىفو

 اذه . رايالا ,ذه ىف ًادج رتاظدوقولا نم برضضلا اذه نال دلبلا لها نم

 ا ىت> اريك ان ناببسإ قاباطلا 33 ربكو هجولا اذه ىلع خبطلا نا لعاو

 ايسأ نم اذهو . لقالا ىف "هلال ىف ؟0 دعي

 دنا وا لقت املك بياعملا هذه ناف كلذ عمو

 افتنم ًاقارحا اهقرحيو ًانسح < اهندميو قااطال ةهحطاصلا

 نوكيال نم هروصتي الامتا

 ل شحاف نع
 ةيزلاقذي 2 كا

 رجآلا خبط ٠
 « عيربسلا خيطلاب » "هقورعملا ىهرص«رايديف ةقو رم ا رج الا خبط قرط وشا

 عج لعو ضدالا نم طسبنم ىلع ًاءوك ًاموك رجآلا ميوكت ىلع فقوشن مو
 . قيقدلا محفلا نم ةهقبط ةهقبطو :هقبط نيبو تافاس تافاس موكلا

 نممظعا دوقولا ىف ”هقن بيسي قاطملا 1 وملا ىف ًاموك رجآلا خبطو
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 هده قارعلا ىف قابلا لمي

 ىرجامحفلا ردق مايو . ةهيعانصلا نيتانالاب خبطلا ىلع فرصت ىنلا :هقفنلا

 . ىداعلا مجحلا نم ةرجآ بلال ًاولك ه٠ وح
 ىرجاامحفا ام رثكيىت''دالبلا ىف الا قئاوبالف'رحالانء عونلا اذهو

 طقساا نم بيسو :خرطلا ماظن

 جيالطلا س رك ىف هفيراهمنوكتفنوتالا ءانب "هقطأ بجوبال هلا الا "هناملا ىف كه
 .ًاظمإب ًافلكت نيزانالا» ان !٠هيعرفلا“هينبالاىفالانوكيالاذهو

 ةرارخلا ةلصتاا قاوللا راع ىف ىرإال « امن ه عيرمسلا خبطلا ن رونا ىف نا

 ىلا ىا ةرارحلا ىف ةديمب ةجرد ىلا قارحالا لسوب هنا وهو اهمءلعقتملاوا

 هضمي قصتاي كلذكح ناك اذا . جاجزلاك نوكي ىت- رجآلا ةلاسأ هجرد

 ,يغ هجاتن نوكي كلذ عمو ًاسخر اف نوكي وا

 ريق باكي ىتلا ة

 اا ذأ لتك ةلزاع ودي ىقح ةهليك.» ةلتك حبصرو ًاديدش ًافاصالا ضب
 ماقم وش تقد اذااهلا وهو رخآ ًاعافتناانم عفتني دقو . روخصلا وا ديمالجلا
 ئيدنهلا دس» ىف هلامعتساو همت ريظام اذهو.( ١ ) طادللا ىف مجانلا ىصحلا

 ًاولكمسه٠ قارحاب حي ةريخالا ةلملا هذه ىفو . تارفلاىنع مويلا ىبنب ىذلا
 فولاملا ردقلا نه ”هفااط فلا خبطا ىرجحلا لا 2

 نونا ٠ سنج نم ةرارحلا لصتمنوتا وهف هركذب ديشأ ىذلا نوثالا اما
 . اهيأ ةراسخالا طورشإ ةدلوتملا ةرارحلاب عفتني ىذلا « نافوه

 وثم ني هيف ني زيهد نع فكرتي نونالا اذه

 نلمدلا اذهنا هو "بزل هذم نافوه نونا نعفلت وهو ةريدتسم زيلاهدب
 كل ذلاك نونالا اذهلو . .1ءسلا"همج نم جوتفم همجوو دوقم ريغ وه لصتملا
 .ةنخدمو نيزياهدلا نيب نوكنت طسولا ناخدل ةرخو بالا ىف عالشا دقوملا

 ةءوكىل هقورخم ةهمئاق بوقلا ىف عضوبو ًاشار جراذلا نم دوقولا لخديو
 نان فوهنولا ىف كنونالا اذه ىفو . :هيافلا هذها تعدم خبطال ةدعملا رجآلا

 قدو لمرلاو ءاملاو ىاملا سلكلا نم بكم دا1010101: طالملا نم عونا طايللا )١(
 ء ادا :نررةي وسن رفلابهمسا وماما يف ماقنا ىتلا “هيذبالا ىف طاوالاذ ا وا ىصحلا

 لوصالو ”هييرعلا ةهفالا لوصال قفاوملا جسالاو ة 3 برجحلاب
 (عمل)ل هب هقصلا اذا ”ىعلاب *ىعلا طالزم هيلع انحلطصاام وه اهيوسأ ا
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 قارعلا ىف قئاطاا لمع 6

 ىا) نيم ابا نم( ريزب نوبرمصلا لوقي اك وا دوقارب) بحت بوقثلا هذه ىلعنت
 .لماعلا ةدارا ىلع عارو عضو ( 1مرأع بصلا ديدح نم

 «يافرصتنو رجآلاب رمتل زيلهدلا لواط ىلع ًاديور ًاديور ىثَت راذااو

 . ءاصقا غاي ىت> ةلاح ىلا ةلاح نم هيأ ةلقنتم خطلا فرصأ

 بلطيام لوسا ىلع ًاسار نوكي هغيرطتو ه"ولق دقع دقوملا ىف نكي مانو

 فوششكملا ىلعالا زيلهدل هجو نم ىرمحي مالا اذه نوكلاو ليبسلا اذه ىف

 .خبطلاو قارحالا ريسنسح عونب نير هنأل هاوس ىلع ًازاتعبيترلا اذه قبب

 ىلعو ًامظتنم ًابش قااطلا ىوشإ هنوك ادعام هنا دقوملا اذه عقاتم نا

 ةطاسدا نم هماظنف ا هلا لرا ىف تاقفنلإو فرصا لق وه 5 ةرياو

 . ”يولطلا ةهياغلا ىخوتو

 ًاضإا نب رت« كمسو نيرتم هعامق ضرهو ارت .٠ زياهدلا اذه لوط

 5 1١6٠٠٠ مويااىف ىطعي ءافةروصلا هذه ىلع زونالا اذه , ب م اذاو

 نوناف . قاباطلا ةهيرت عاونا ىفال_:خاب ًاميظع افالتخا دوقولا "هيك فاتختو

 اهم ةرجا فلال ىر جلا مدقلا نم ًاولك ١٠ ىلا مه نم قفني نافوه

 محقلا نم ٠ لكأيالف نافوه نولا فاسنم وه ىذلا اننونااماو + وس >> م

 ءاجدقو تاولس عضإب ذنم صم رايد ذا": ثدح 'ىئئادق عوتلا اذهو.هتمرثكا

 5 ”هينامع : ةريا 1٠ ومحم فلكإ هناةحلم عييج عم دقوملا اذه بح علق

 تارباثالثب دادغإىف ( لتساك وين نم دراولا ) ىردلامدفلا نط عابيو

 1١48 نطلا نمثل رصع٠يف اماو . ًاحيحص ًايهذ ًاشرق خه ةرجآ ف لال قفنيو

 . احر ًايبهذ ًاشرق

 د ايهذ 1 رثا؟ ةردجاآ فال هقياطاو نونالا "لم ىلع قفنيو

 وهو
 ةةرخأ+ فلا لك ىلع ناحر ناشرع قفتي ىا هدر شوا مويلااىف مهم

 لخدل عقدي لامع : هلالث دوقولاب هراث دعو ةقااط ن6... ةلص لك

 .قاوللا هللاو ءآرقا ديفيو ثحبلا اذه مناع رخآ . زجيف ىتأت فوسو

5 

 هد سسم سس ال
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 ندي فنارعلا

 فئارملا

 آنمع (تطس لع ممطامب 3 ةتكلزل : لج 'ةسضتك

 ةئطوت .1

 ركذن نحف .نييلاحلا دون لها ةهغا ىف ىنش نام فئارعلا هظفل تءاج

 : لوقت ثحبلا اذههل اندقع ىذلا ىنمملا رخآلاف ركذنمت اهمها انه
 كلا هب فرميام: ”الوا اهب داريو لوالا رسكي :هقارع عج فئارعلا

 هعئاضلاو ( ؟ ) "هيهاذلاو ( 1) ةلاضلا لمشد دقثوا هعايض دعب هب م ىا

 كاي(5) قبلا ديعلاو (ه )ئةحوطبملاو ( 4 ) ةةقورسملاو ( س)
 رخآ لجر دنء هدجوف عئاسضلا هلام لجرلا فرع اذاو . اهريغو (7)

 ردسصملا مسساب « :ةقارعلا » مسا لاملا كلذ ىلع قلطا هموق ريغ موق دنعوا

 دراشلا

 (وهز ' الادجو ىذلا دوقفملا ىلامىا) اذك ىتنارع مهب بااطلاو هيحاص لوقف

 ةيلاطملادمبألا :هقارملا مما ةدوقفملا ءايشالا ىلع قلطيالنم مينمو . نالف دنع

 ىا ) ا فرعلا نيح اهيلع اهقلطي نع مينو . :هيلاطللب عورشاا نيحوا اع

 ل١ موق 1 ذاف . ( اع ملعلا نيح

 "هقانلا بلافلاىف ةلاضااب دارو ىتأا :هبادلا ىع ةلاضاا ( ) ١

 اذهب اهدورو ةرثكل مهدنع ”هظفللا تلا اذهماو ؟هيدابلا لها تاكلتم لجا نم اهئال

 عضولا لصا ىلا باعد تلا اماو ٠ ةهقانلا ريغوا ”هبادلا ريغ اهب داري دقو ٠ ىنمملا

 . هيف عسر هيلا انارمشا كةهقانلا وهو

 لحم نم وا اهبطب صنم ايس الو اهباحصا فنعم همز ”هقاتلاىه ةيهاذلا (؟)

 * ىيرملايف امايحاص عم اهدوجو
 ىئرملاىلا امتطوم نم اهب جورحلا دعب اراها اهصيضي ىتلا "هقانلاىف "همئافلا ( عز

 ٠ اهيا ىضد وأ ملع نودب تذخا ىتلا ىه ةقورسملا ( ؛ )كلذ هباش اموا

 . هلها نم ةيغىلع سرفلا ذخا وه عطبااو حطبلا ن نمةلوعفم ةحوطإملا ( ه )

 ًاذاعطبلاف ٠ اليل لبالا "هقرسس وهو برحلا لباقي حطبلاو بلافااىف البا كلذ نوكيو

 دابلا بارعاو ٠ لابآالاب برحلاو دايجلاب صاخ
 ةءلكلاو ةلشانحوا

 نا نوع

 نعل لاو ىلشتح براخلا نو

 اهلاوو حبصق هجو اهلو 5 ةعدق انح مملاو ىلوشنحوا

 لام ة ف ا ال1 ءاحلا اودازمأ فطخلاو 2 زعاا عارسا وهو لم

 وةاضوضلاك ةاضوضحلا صقرئاكو هو ”هصق حلا

 ١" ىلع ةلالدال ءاهلاو "هيب رعلا ”هفالا ىف ريثك اده

 وه[ ؛ ]ءرافإا ديلا[ 5 | ريك *
 ريبآ ىف اوه
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 تفئارعأا ه4

 . ءريغا وهو هدنع دجو دقوا ةيحاص ريغ ىلا راسدق مئاضلا ىنالفلا ”ىثلا

 ةفارعلاىف طورشملا نال . ًاموقوا ًادحاو الجر دوقفملا ظفاحناكءآ وسو

 تاعورمشملا نال مهدنع ”هعورسش٠ قيرط ريغب 'رخآ ىلا ”القتنم 'ىثلا نوكينا
 لكاشامو ( )١ ىحضلا ةراقو بسكلاو ةلدابملاو .آ رشااو عييبلا ع مهدنع
 . اهريغو بادو ذخانم تاوزغااىف كلذ

 ”هقراملا اماف ىلوألاب ديرئام تيأ كنال؛"هئراعلا ريغىع اندنع ةةقارعلاو

 ةفراملا ىمسو . ةرضحتملا دنع ىضاقلاةلزنم ًاميج”دابلا لها دنعواندنع وهف
 ثينأتلا ءانال ”هيوارلاك ةهفاابملا ءا ىعو رخآآلا ىف ءان مم لعاف نازو ىلع

 مهتمردحاو لك قمل مهفرعإ مهمالوا هب مكحيو قحلاب هبلا نيكاحتملا فرعي هنال
 وهو . عاملا هنومسي برعلا نم نوءدقالا ناكو . مهل ًامكح ءوضترا اميح

 قيمنب ملكا مهنمو باتكلا نءموق همه وتباك همكملا نءالمكحلانء قتشم

 فانم ديعن, مئاهو برظلا نإ يماطو سباح نب عرفالاو ةرارز نإ بجاحو
 ر 0000 مهريغو مئاهنب باطلا دبعو

 عرقلا اما . عرقلا الع زوجي هلا نالا لعق "هقارعلا ىهام تملعذاو

 هني نا وه ىرخا ة .هيوا راطخالاو ةيبثتلانع ةرابع وهف ( © ) اندنع

 ىف ”باولقلا ىنأ اعنا :لوقيأ هل اهنا اهفيع اهيح هدنع نم ةهمئاضلا بحاص

 ”هعورق»» ىعو ىئالفلا للا ىفوا نيينالفلا برعلا دعوا نالفنب نالف دنع
 اذا ساطرقلا مهسسا اعرق ن* ةهغالا ىف حيصت هجوهلو .«هيلع هعورقءوااهباع عورقموا

 ةول ءذخا هماهسنم مهسبةيرطاقاطم ًائيش باصأ اذا ناسذالا نال؛هباصا
 'هعورقملاوا ”هقارعلا علا لجرال زوممال اذماو . لسالايىف هلوهومذخايال

 نولوقي مهنا ىتح بارعالا دنع لالح لب حابم ىحشضلا ةراغىف ذخؤيام [ ] ١
 نوكتذا ىحضلاةوهاغ نولح: ب مهنال ةامكلانملحاو رحضلا ةراغن.لحا » : مهلاثءاىف
 لوقي ناك ام هبشي اذهومجلا بيصن اهنال ةأمكلا كلذكو مهربخعو الها نه ىاص ىلع
 « مالا نيا نم لحاو تارفلا ءامزم لا 8 : ءاحصفلانه نوءدقالا

 ذاتسالا خيشلا ديسلل برعلا لاوحاىف برالا غولب بابلا اذهىف عجار [ ؟ |

 ؟0/ ىلا مم : !ىنولآلا ىدنقا ىركش دوم

 طسوتمليوطلوبطلان معوت مامدلاو ٠ مادلا لعب رمفلا وفورخآ ىنمماندنععرفلاو(؟)
 هوحئوادوقار لكتب قيقر ندممنمناك اميرو راخفلانمنوكي ليبطلاو لبطا'نيب مجحلا
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 هدق فئارملا

 ام وا اهنمث ريسخ اهعابناف .:هكاحللا ىهتنت نا ىلا ايرتشيدا دحال زوجال اك

 . لوالا امحاص ىلا ةمقدو ابابا

 دنع اهدجو نا اهذغأي نا هينتلا دمب ىا عرقلا دعب اهحاصل زوميو

 عاجرتساقح هلفريخالا اهبحاص اذهاما. ًاريخا هدنع تدجو ىذلا وهو رخآ
 : مهريبعت ىلعو ) هيلا هم تلصو ىذلا وهو ىعرشلا ريقلا اهيحاص نم اهنم

 ىعدملا تيا ناف عرقلادسب "هكانحلا توتا اذا اماو . ( هيلا هن تجرد ىذلا
 تجرد تناكنا هدنعتدج و ىذلا عبنتي نا ىلا اما عفدو هنم اهذخا هل اما
 اذهلو . امف فرصتلا كاذل زاجو عرقلا طقس هل اهنا تبدي مل ناف .دحانم هيلا

 وهوائيش كانه نكلو . املحم اذه سباو اهركذ لوطي ةريثك عورف ثحبلا
 اذا ( اهون وا تهيلضلا ) ةهفارعلا ءدنع تدجو نم ىلع عرقلا زوجي لله

 موهضعبنا : انلق  ؟ ال ما عراقلاةِيبقل ؟هيداعم ةليبق نم وا باعا نم ناك

 نكلءودعلا ىلعهمكح ىثعال عرقلازا هببسو ماقملا اذهلثمىف عرتلازوي ال

 .حاصلا ناباىفتعجرا بفئارعلا در طرتشادق ناكو نيتليسقلا نيب حاملا مث اذا

 نمدنع نم ( تجرد دق نكت مل اذا مر يمشو ) تافثلا ل اذا اذه

 اوفذس مث مد مد هنأوم :هياكحب ىمس اهيرو هيلع برعضي قيقر دلج هيبجو دحا ىلعو
 : ممضنب لاق ٠ فولأم هجو ىلع هوجرخا مهنا ثيحي فوذهلا نع اوضوعو

 بتمتف خيرت ال مد مد ديسلا ىلع قف اي فوجملا لبطلا كال لوقي.
 ( 7٠١ ص ىسولآلل دراولا ضيفلا عجار)

 ةازغلا دحا ايدي ىلا ةراشالا وا همالملاوا "همسلا اندنءاضيا عرقلا ىتاهم نمو

 برغي هتوخاقبيو مهدحا قأيف ءاهاي
 لزصلاو اينفتكوا اهتيقروا ايساروا اهشناىف هديبوا هفيسبوا هحمربوا هاصعب "الثم ةقانلا
 قيال اذه مث اذاو ٠ ”همسافملا ىلع اوؤطاوت دق اوناكنا هتءقو هبيصن نمواهل دمت

 مساق دنع ”همينفلا نم ًائيشمرايتخا دنع

 «هتذأتساوا هاضرت اذاالا موللا هسفنل اهيفتنيوا اهذخأينا كلذ دعب هئاففد نم رخآلا
 ىوانالف "هعارق : لاقيف « ”هميرقلاوا ( لوالا سكي ) ”هءارقلا » ىمالا اذه ىميو
 ايلف اهريغو مإةغالااما ٠ طقف ليخلاو لبالاب صاخ ما_تقال'نم عونلا اذهو هتءيرق
 اهنافءايهشالا ضعب الا ٠ هل نوكي ًائيش زاحنم نا بلاغااو ىرخا لاوحا ملا نيف
 وا ديقملا بيصن نموا ههبسسو م احلا ةصحنم تناكاب ىمو طباضلا اذه تحت لخدنال
 كلذ ليكلو ٠ (طقف ةوزغلا نيحىف مهأ آثر موقلا رات ىذلاو_ه ديقءااو) سيئرلا

 ٠ ماخملا قيضا انه اهئافيتسال لحمال نندو طورعش
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 تئارعلا دهم

 تناك اذا اما . حلصلا لبق عايض وا ةلدايم وا ءارش وا عبدي هددع اهلا تملع

 اداف . لجرلا كلذ نع طقس عرقلاف مهتوادم نيح ىف رخآ ىلا تجرد دق

 سكملاو . دامإ ال فئارعلا در طربش هيلع معقو دق نكي مل اف حاصلا راص

 عاجرا طرش اهامشي ال «راحلا نيح ىف مهو رخآ ىلا تجرد اذاىا «سكعلاب

 ةقارعلاب لمي نا حلصلا دمي عرقلا زوجيو هنايب مده حلصلا نإاىف بئارعلا

 . طقث حاصلا دمي الا

 ةهفارعلا تناكنا كاذو ةوادملا نيح ىف عرقلا رخآلا ضءبلا زوج دقو

 (حلصلا نمز ىف ىا ) ةوادعلا ثودح ليقءدنع تدجو ن٠ ىلا تجرو دق

 كلذ ىلع دهشيو ابعرشنا امحاصأ زاج "«راحلا تيدنف كلذ دمب تأعنمل

 اهبلع ىرجت ذا اهيلع هلوانم مصاخو دارا نا ام بل ط حاصلا مت اذاق. ًادوهش

 ٠ دحاو فرح اهل ملثنؤا نودب اهم اهركذ مدقتملا طورسشلا

 دنعوا , نالملا ىف نومساختملا ناك نا ىضاقلا دنع ىرجتف 'هكاحملا اما

 ردصا ناو . :هفراع كانهناك نا :هفراعلا دنع وا ءريءا ملوح ناك نا ريمالا

 . ىضقام الم ىرجلا وا هريبغت دحال زوم الف ايما نيمكمحلا ءالؤه دحا

 ردّسش لهو :هفارع دمت لهو ( ١ ) هيوصفملا ما ركذن نا انه انيلع ىتب

 ؟هيوصغملا مكح نال كلذ قي مهضمب نا : انلق ؟ ال ما اهءجرتسي نا اهيحاس

 نيحوا اهب "هبلاطملا نيح ”هيوصقملا مسإب ىمست اذهلو ”هميقلا مكح ىف لخاد

 ةعورسشملا ريغلا قرطلاىف الخاد "هيصوصللاك باصتغالا دعي موقنبو ٠ كاملا

 قلاىلابرقا لوقلا اذ. نولئاقلاو « "هف'ع ه مسا ايلع قلطي اذهلو مهدنع

 دلا فئارعلا هدا درتم نمةقدص كلا روظيام 'ذهو . هفالخ ىلا هنم

 ةفارملاةمفن؟ اهركذ لوطي :

 دع وا ًاداوج ل2. تناكول اك ءدنع تفرع نم دهع ىف

 ليسالاهبحاصل نوكي له ما ؟هب ان نع ىلا ماىنسالاهبحاص ىلا منقل عجري
 هجوىا ىلعو اهظفح نم ىلع ىرم فو :هفراعلا قوقحامو ؟ ال ما عبرلا

 ةكءايشا نعاحفص انبرض دقو . بابلا اذه مهلا

 في رطىلع ال بصغلاق ي رطىلع بامىا مه امنب موقلانم ذخوبام ىه "هيوصفملا ( ) ١

 ٠ ةوادماا وا ”هقادصلا
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 ففل فئارملا

 تاحالطسالا نءاه ريغودامشتسالاودومشلاو ناميالان وكت فيكو "ه5 احلاىرجت
 تافلؤملاو بتكللا ىف :ودمريغ املك ىعو دهعلا قباس نم دنع ”هقورعملا

 . ديبعلا درعلا للم فلل نع ًافاخ اهولقانلا اهاو :هئيدح ناو ةعدق نا
 اذه نوف رعي لاجر مهل راعسالا هذه ميا ادصرا دق نردلا فئارعلااما

 مالا اذهب اومس اهناو .ءاذقارهدمساب مخدحاو فرعيو دج ءآ سما نم مسالا
 فم الا اذه راطتسا دقو .ريخالانرقلاىف دج ءآ مانيب تئدح ىتأا بورحال
 ةرمم تاخد وا اراد تاز' وا ًاموق تالح اذا كنا ىتح اهلك ب رعلا ةريزج
 ىتالا ا صالاءالؤه 2! ام دارباللا لعاف تئارعلا 'ةظفل تءمسو ( ةودن )
 0 كلذ لك طف ذاف . ممركذ

 لسيف مامالا ةؤو دعب تضئاو ع دوعد لآ ةلود ناكرا تعطل

 دقو ) دوعسو هللا هيع : ”«الثلا ,دالواىلا ( ماوحو جل, ل985 هلل

 قاقش مه ثدح ( مويلاىلا قزري ىح وهو ) لصرفلا نمحرلا دبعو ( ايفون
 ريعالا ناك كرامملا كلت ةريثك ًابورح جتنا
 دجحلاو ظطامدعاق هكالما عسويا هل حدس الك صرفلا مني ديشرلان ا دمع

 ب كلذو اهلك دج هل ونمتنا ىلع و مللوتدنس نيب ) ءاله "هلسو زلال

 ”هجعئاقو لسصيفلا دوعسنيب عقودت دهعلا اذه لبق ناكو ( مامح٠ هنسو

 وعس اهنانلا ىف ىفوت
 و لصتقااهللا دنع

 مه< لعاوج رخو نودعسو زيزعلا ديعودمت ,دافحا ما

 ضشيحب راسف .ديشرلا نا دم ريمالاب دجعاتساف نبرمالا هوقاذا

 ضرقلا ىلا ضعباا تام نا دعو ضايرلا نم مهجرخاو مولعه ففحزو ماهل

 وسو هاهتس ىفوتناىلا هترم' رقم (نئاح)ىف مهتجسو مهدالواىلعو نيقابلا ىلع
 0 ثعقو همايا ىفو . دي_شرلا نءتمن زيزملا دبع وهو هيخا نبا ريمالا ه

 تفئارعلاب اويل دهعلا كلذ نمو . مه دالوا عم نيقابا'حارمس قاطاف نكفلا كلت

 . اهركذ انب م ىتاا ةهقارعلا لصقو :هيضق ناش اهبف للصفلاو مهتيضق نال

 بحروماركالاو روريسلاب دوعسلا اًمانز زعلا ديعمهايقسا مهحارس قلطا امو

 اوجاهف هب اوماق 4 اوءاقمل نيم ىوسس دنع اوميش لف بيحرتلا لك مع
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 ةرك اذلاو ةرئاكملا باب نفي

 .د#ناكس نم ًاريثك ترضا ًانتفو ابو رح اوراثاواعرئاشعو دن رايدف اوجامو

 ”كمربما ىلا ًاريخا اوُأِط دوعسلا زيزملا دبع ريمالا ىدي نيب اوتبليمل مهلا او

 ىلع مه*الام وه نا ( اذك ) هيلا اهلك دمت رايد نومضإ مهنا هردصيف اوئفنو

 م#اموكلذ بابسانع رخآ ددعىف ثح اننعاو ! عال اذهنكلو . هنووذيام

 ةانط ةلحو ضايرا بحاص .٠ قم هللابوةرضاحلا ةلالا نعوهنع ميغوا

 ليخدلا ناماس

 ةركاذملاو ”هبتاكملا باب

 دنوملا ىلا توريب نء وخيش سيول بالا ةلحر
 ددعااب ءاقدصالا دحا انيلا ثعب

 لاطآ ناكوجرا

 لا نم همالك ةلزنم ىلءانوفقوتو

 :اناناقواح اهتتسل قرسشملا ةلحنم

 مالسلا راد نع وضيش سيول بالا ةرضح :ك ام ردت

 .ةح صال هنّساطم ىلعو مك.آرمغاح ىلا هتلح رىفةق

 ناىلع « ضيضقلاو ضقلا « نيمسلاو ثغلا وخ.ش بالا ه.تكامىف : اناق

 اهرخآ ىلا اماوانم هتلحر ىفو .مالكلا

 ًاروما اهيف رك ذوذا

 اك رو.ماوعا :هعضإ لبق ترج ايناك اهدرسس دق وهو ءمإلالا هذه ىف الا رجح ل

 ليجد ىلع هين .-انمال ءايشا ركذ

 هنكما فيكف « دادغإ ىلا ىأر نم رسنم ًاميرسوردحت كلكلانا » لوقبهناف

 نم هيام ىلع بلغت «ماهوالا

 مل! بجعل بيدالاهثم ىضقيام ثداوحلاىف ريخأتو دقت م

 ةيسداقلا راثآ ءركذ ةلثم هتلحر نيب وابن

 دابر ىيوا ةئيدمو . ليجد ريع ىلع ةيكارلا ةعئدقلا ةةئيدملا هذه ىرب نا

 نع ثححأ ىناا بتكلاا ىف عقاوملا هذه لك ىأر هلا مرجالف . اهريغو ىبرحو

 ىلع دمشيامو؛ بتكام اهنع بنكيا ءاجرالاءذهىف هرفس "ةصرف متغاف رايدلا مده

 وحئدادقبو ىأر نم ريس نيبو ه : 5 صوف هلوق ”هقيطلاندملا كلت دزإ ها

 «. لسوملا ىلا انرفس نم ثا.ثنا مويلا ىف اهانمطق ةلجد ىلع ًارتموليك ٠

 هماقم نوروزيو : #١4 صيف هلوق دادغب ىلا هذه هتلحر ىف هماعوا نمو

 روومثالاو . تبس مونلك ( مظعالا مامالا ماقم نويذسلا نوملسملا روزي ىا )

 خيبشلا مماب لملا ةل<بحاص 4١م سصيف ركذو --. :هعللا راهن هوروزي مهنا
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 نابع ةركاذملاو ةيئاكملا باب

 2ص كلت ىف لاقو .٠ ينال ثلا نيدل ةةيهديسلا حيصالاو ىناتسربثلا هلاتهبه
 .ارسلا حاز امر ( ”ةميشلا رورص ىا ) محروم رظنن ”هعاسلا وح |

 سرفلا تارمع ًاركاذ سس كلت ىف لاقو . عطقب لب حازيال دادغإ رسجو
 سنالقلانا اًنممفت .« داباالاو سنالقلا مهد ؤرىلعو » (مسوؤد سوالمىا )
 لاقو . ننالقلاك نسمات ( ١ ) داباالا مى مهفإ نكلا سوؤرلا قوف سدا

 ىلع ةرانو ءاضفلايف اهتوعس ةهسئالا ليخشلا لظوف ةرات ىثمت : 1454 صيف
 «.ىتاشاكللاو ىنيصااب ةحفصملا ت'رازملاو! ةدداغبلانءنيرثملا روصق نماهب رقد
 دجوباماو ىئاشاقلاب الو ىيصااب هحفصمت'رازم دادغيىف فرعنال نم :انلق
 ناله لهو . كذن. اذه نيف ريغال ىناشاقلاب جر لا ”هيقب» نذ املا ضع
 ناك فلكي هناو دادغإىف هل دوجو ال مهم*لنأ16 ىا ىروفغفلاو' ىنيملا
 فاصوو 4 تارازم ةدع ىف كالوق اف راد-هلا نم ديهز ءزج ءانبا :هظهاب
 هيئكام بيدا لك لباقيلف اندنع ىرامتم وهام فالخ ىلع ”هفقلا عتص 4 صيف

 بيصملا نم ى ريل ني يمالا نيب مكحيا و ىلا ذه مان رتك اهب ددصا !اذهىفترضح
 ةوسفاق هينادلا نا ماكنا لاحلاوءءاضقلا ةيندبو :هفقلا هبش هام .هفصوف

 :ىرخةرايمبواهل رفحزاالا دمشال سءسءهلىذلابخلاوا دوقارلاوهوندف'ه بشت
 ةحوطرم ىضىتلا ةفقلالكش فالك ءآوهلايف بهاذ قيقد فرط اهلةو-ةلق ع

 نييلم ركلا سين ربان .ىا )هبل ان ناك و : ناقو -- .ةيندلاك الةمكلاك ةفقأاق لفسالا
 ىفو هدعبالو ذئتقو هبلان نكيمل هلا حيحصلار «.هللا ماىلا ىمتمملا رايي بالا
 ءاباآلا ةسسيتك د : اهلا امنع بتك ةروس رمثن ١44 ”هحفصلا ةباقملا ةحفصلا

 انت ردم ةروصالو انةينك ةروص ىه ثدي : لاخلا و ءدادغي ىف ممتسردمو نيام ركلاا
 نامزالاءذه.[ رو وهامع امسالوبالا هبتكيام ىلءدمّسي نا اذهدمب نكمي فيكف
 اهذخايهتحايس ىف ةلاحرلا اهاقتيىنا'ةروصلا نا مولءملاو . هينيمب ءدهاشامءآ روو
 ةروص لظ دقات مارت انن'لاحلاو .هتاذإ ءآر امع مدرب "هحجقلزتم نوكتوهسفنب

 هضعب قوصلل هب ىعس ٠ ديلتم فوصوا رعش لك :0
 :فرميو جرسلا تحنأ سرفااروظ ىلع لم اموفوسنم طاسو٠ ٠٠ ضع
 + معا ساو .!!! اذه همالك نم ( !: ) دوصتللا وه ريخالا اذه لملق
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 ةركاذلاو ةئاكللا با 6/4

 ىعو انئدلبب ىلا اميسنو او. م نورا ىف ناءالا راثتب' ةلحجي امتءيط ىتلا روصلا نم

 مكحياف .مالساا رادىف ال ماشاارايد نم ةدلب ىف اننا دو ةسيئك ةروص

 :145 صرف ءاقو - . مركالا بالا ةريضح قرقحت ةلزنم كلذ دعب ”ىراقتا

 ءنوبروتي رف نما مرتكا مس...ومحم كيولاكلا ريغ ىراصتلا ددع غابيو

 ةئسىف ىراصتلا ددع ردقو . "هلامعيسنم مكا ذكموب اونوكيمل مهلا ةقيقحلاو

 فالا :
 ناكس ردقو

 هوب اوناك لاطاو 1+.666 ىلا 1٠١6٠٠١ نيب دادشب هيرايز

 1!تدرانأ ًادحاو ددعلا اذه ىنع دزت الو ىفالا ةيناكو

 هوب اوناك مهما مولمملاو ناكسلا نم 8566.6 دادنب ش5

 مو ءابرغال ى تارهار ىلا بنو كلذ ريغو ىشتسمو ًافس

 لاطلاو « هللاةيه د وه 2 ب ملا

 ناكف « ددلا اذه ىف ثيأر م . ل

 زئعملا نبا مالك 14ا/ ص ىف ركذو

 مم نا ركذو . نيما تسيا اهلكو

 اذه ىلع 3

 عضوم هليدأت عضي نا هب نحب

 ىلا نأ

 ؟زورأ ىءمام:انلق «.زوك اهتيريشتو« ( ادك )زورت اهئاطيح :لاقث دادغب مذيف

 وا امحيحصت هموبالو أطخلا نم اهفام عم بانكلا صوصن لقنبام ًاريثك وهف
 طابخلا زردنم وعو زردعج زورداعاو .اهاىنءمال زورتف .اهطلغ ىلعهيبنتلا

 ناطيح نال وه زعمملا نا ناك «.تهباغلاىف ةززلت» هطابخ هطاغ اذا :ًازردبوتاا

 لاقو اهفمطا ةهطايخ ”هطيخه اهناو ءاثياا مسا قحتمت الو "هيليمريغدادغب
 ةلجد 'هفض تئاضىت> ( نب.سايءاادهعيف ) دادغبن نا ددع ركون مل 47١1صيىف

 تف يعةنيدم ىنعلا اهتفض ىلع نواب سانا لعط مملاوبا نع ( اذك )هيلا

 نوح دلل تكا اطر زا :هانكل ىدصتا القد ريضحم ردح ناك و (اذك )خر كلاب

 خركلا ناك دادغب نءىنام لوا نال . مط أططئاذه أضذمال ىكا دادغب نع

 نمرسيالا يئالاوهو هفاصرل لإ قالا رثك ال مث ىنعلا

 راث الا اما » : لاقف
 قرطملا امؤو ( ادك ) ةعدقلا :هعلقا

 "هفض ىف ىا

 اياه ةح لا كلتىف ركذو - . :هئيدا

 اممم ةليلقت نورقلا كلت نم :هيئايلا

 ىربكملا تايانغا باكا هيف نولعمم اوناك ضرالا تحت ناك ىذلا ندحسلا ىا

 مل :اذق ءا. « اعرج ممولتشوا ( ملا ىلع ءاسثلا مدقتب اذك ) مب نولمثيف

 قبطملا ناك ايف ناو هعدقلا :هملقلا اياه نم وه هيلا ريشيام ناىلا دحا بهذي
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 ءالو ةركاذملاو ةيناكملا باب

 روق دحا اياه نم هنا للطلا اذم نونظملا اماو :هئارخ ثيدح هلكاذهت

 «ىكماخلا عماج » نييسابعلا ريصع ام ركذو . ريغال ةلجد ىلع نيي-ابعلا

 مولا اذهىلا هقاس ىذلاوه معالالعاو ءانبلا ثيدح وه ذا كحضم يما وهو

 اهيماىلوندق ناكو اغا دادغإةلإيا ىلاو ىكص'طااشإب دعوه ءرمعمن' حصالاو

 . نييشويكلا نياسر ملل "هع كلذ لبق ناكو هز ١و اندىلا 1١7 هنسنم

 ناخخانمادلبب ىف سدي

 ريمشلا ناجم دهعنم وهف ةكيعالءهروا ناخد اما.

 ذاق (اذك) « ةيعناخك ت اناا ضب نييسابعلا هيذبا نيب ركذو
 .-ايماادهءنم دحاو

 ةديسلانفدم اهربشأ نفادمو دهاشم و "هب

 تسلانفدم و : اننق « ةديز سيو, انبلا ثيدح ( ةدب
 . تريغح همهولاو نييسابعلا دهع نع

 دادغب ىلع ىلوت-انم ضعب ركذل 4١مصيىف ىدصآ

 انثحمب دقو(اذك) «ىلوبوك اركب نوفورءملا كرثلا 1 سمااببلع ىلوتسا ناىملا» :لاقف

 رخآالاىفانمهفت مهيلا ريشي نيذلا ءالؤه مع نم ىرنل رافسالا نم انيدبا نيباءىف

 ”هيلبالا ركذنا دعبو

 ىلامدقتمأ -؟كاذنم اذه

 ةيقايلا راثآلاو و :لاقف دادغب

 وأرق همساب نيفورعملا أ سسالادب رونا

 دعإ نه وفملا حتت دهعنم :هيقابلا راثآلا ركذ

 دج اهشعبالا ('يشىف ىا)( 'دك )"يش ىلع ناحل نمتسيادادغبل لوغملا حف

 «رمخيشاادج سمو ىلع اطلس ديسلا دد _هومركذ قباسلا مظاكان ىءومماهالا

 لب فات رسصعانم وه امناو 'ىثيف لوغملا دهعنع سبا ءركذادلك : اذلق

 ةيكياوتاكللا فئاوطلا ةسردمو و : لاق مادادقإ سرادم ركذو سس ان

 ( اذك ) « . ىياوتاكللا ىقرتلا 'هسردع ةهقورمملا نمرالاو نايرسسا'و نادلكال
 «ىيلوتاكلا قافتالا همءاب بتهم ناك اها ؛ممالا اذهب ”هسردم دادقبىف سياو

 ا تاوئسإ هئيحي لبق ءارع نالحتا ذا ,دهعيف نكي مل هنكلا

 نيطمااب هزيم دادسغإ ىف توب دوجوب 1١ لها توشب
 انتايح لوط نم هرتملام دحاو عوبسا ىف ىأر رجاالو . نلكلاو
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 ةركاذملاو ةبئاكملا بإب مال

 دم صحافو دئار حئاس نم هب مركف
 رافين :ندملا ءامساىف لاقت لاجرو ندم نممالعالا ضع 56 هرج م

 حصالاو زربو ؛ ةرايسسوا :ةيحوفا جصالاو رايبلوا هيه ىباو ؛ رت حسالاو

 حصالاو ريغمو ؛اسرالو حضالاو ماسرلو ؛ ريشإلاو حممالاو راو ؛ سرب

 مالعا نيب ركذو : ءامسالا طالغا نال ذهام رخآ ىلا . ءايلا ديدغتب «ريقملاو و

 برم : لاجرلا
 لبق امنع بافدق ناكل . ايف هريضح ناكامل دادغي ىف نكي وهو .هنبا نا

 لالاو اديش ىدتلا بيبحييست ههنا هنعباقو احيشى

 . لاق 5 « هتقرمع ىظح م هناي هركذ فكشف كلذ دعب اهتأيمو نينس عسضإ

 . بئاحمااقراوخ نءىلب «بئارذأا برغانه اذهف

 ىلا ىىوسيلا و>يش سيول بالا ةل> روف ماهوالا نم هانيأرام لمع اذه

 خعداوت نع بتكيام ىف لوقلاامو لب ؟ املك ةل>رلاىف لوقلا اف . طقف دادغب

 لئابق نءالثم هيتكيام ةلزتهنوكتناىسءامو؟"هيلاخلا نورقلاو "هضرقاملالا.جالإ

 . الوق لاقت الو اليكذاني> لاكتت طالغالانا مرجالأ ؟ مهايداب قامتيامو برعلا

 مل نيو بالاةريضح تافلؤم ةناك» ىلع فه نا ديرب نإ :هيافك ردقلااذمو

 كلذ نال ءافخو ًاضومت ءالكديزت ىنلا "هلا طالغالا نمهترابعف ا ضرعتن

 :يفدكاف .لاجلا هيف انميالام ىلا « لاقملا كيذا ايوطتىلا ارم

 « مهب ةراشآلا نم بيبالا نا و

 ؟ ىه اهغل ىا نمو توبئقز ىندمام : مهدحا انأس

 ىازا. حفل اهلميضو ماوعلا ”ةئملا ىلع عورشاا ةريثك ةظفالا هذه : انك

 تطوي ةنكاسس واو اهدعب ءابلا مو نوذلا حتلو فاقلا نو كو

 اما .موقز : 'ولاق افدايم اهباع اوفطع اذاو .هباع اوعد اذا لك لل امولوشيو
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 هاا ةهيوغأ دئاوأ

 اماو.اهناظم ىف ةظفللا عجارتاف منك ىف نوبوغالا ٠ ركذ دقو روهشُق موقز ىن»*

 اهنا لاق نم مهنف ىش بهاذه اهئاعم ىفع . ايدالا بهذ دقو . اهوركذي لف توبقز

 (سوبطلاوا ز سوبدلاو» نييماشلا ناسابتوبنلاو «توبنقذ » نع هفحصم
 اولاقف العفاهنماوةتشادقو « ”هيشخ لك واقذد:اهاصخم نوكيف دادغإ لها ناساب

 تعمس كل .هلم ررضتق هلكاف ”هيفملا'ىم ًاماعط همعطاىا ء بتفرق »
 بما! ىف تعفو اذ'"هيود تويئازلا : لوب :هيدابلا لهانم بايعالا ضعي
 توينقزلالوقب ًايدرك تءمسو. اهتائق اعرو ارت مسوا ف باودلا هكأت ىذلا

 ىه ( :ةتكاس ءآر م ةنكاسواووتةهيسراف * هشدم هس

 ءاجو . اهئممس باودلا هتكا اذه بذشملا ىف نوكت

 ءايض فدو خيشلا بفيلأت « ”هيدركلا هفالايف < :هيديملا ةهيدهلا باتك ىف
 ٠ تروينقز : 138 ص 161١ ةهنس ةهاتدسالايف عوبطللا ىدلاخلا اغا ندلا
 ودلا ذه مساو ق . ايم الو ًائيتهال لكأىا ( راوخترويتقذ ) ناهي

 بار نم ىعو 81 د1# ةماعلا ةفالابو 18د نام ”هديصفلا 0 غاب

 ةليبق سارىهو نورقلا ةنئسملا ةليصق نم لصافملا :هيالا ةهحتجالا :يدمغلا
 نويع اهلو ةريمق اهءاوق نال عيطتستال ماوهلا ءذهو . « بااقزل ه

 دادغبة يالوىف دوجولا ةريثك صو ًاعونا 6٠ وحن لمشي سنملا اذهو . ةزولع
 ةةجومتم هيهاز ةراح اماوللو رثكا اهناف ةرصباا ىف امسال ىلسوملاو ةرسعبا'و
 ( 8سم ةدان# ”هيئانويلا نم رقيلا هن انءانعمو ) ىحئرفالا مسالااذمب تيمسدقو

 دئعرقيلا نوطب خناناما ( 4 : ”٠ىف ) امنع سونيلب هلاقام ايف اومسوت مهمل
 روك ذملاس ونيل, اهلا ريشي ىتاانا مويلا اوف عممكلل . اهنعاسمف اهايا اهعالتبا

 نءو -. حجرالا ىلع 10 ةهقرحلا سنج نم ىه نا رهظي هلكح اذه

 ظفاتي نإ قيايال كلذلكو !كادشاو هللاكصغا :

 ١ لئاا ًاعدر ىو رت ادالا هب هدهنا لان ! بدالا ىليلقلا مالكنم تا
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 داقتنالاو ةقراشملا باب هاى

 هما هيلع ةسوع ةقب
 اهءاسصل مئاوق عيراب هئسلا هذه نم ناسين ؟8 ىف لوالا اهددع روظ اقوم

 7٠١ ”ةخسن ه٠ نع "هنسلا ىف اهكارتشاو ركش حلاص ميهربا اهريدمو اهررعو

 , ردشباشلا "هميطم ىف عبطت ىهو تاراي ٠١ ”هخسنلا نمو ًاحبمس ًاشرغ
 روثآو ودلك خيرات ”؟

 ةعبطملا ف عبط لوالاءزجلا ىروثالا ىنادلكلا درعس ”هفقاسا سيئر ريشىدا فيلانأ

 ٠ طسوتانقلا عطقب ”هحفص ١88 ىف 1515 "هنس توريبىف ”هيكيلوثاكلا

 ىلعانتوؤشو ا:بادآ و اذتغاو اندالإ عراب نوي بناجالا نا بحعلا نم

 عما باغالاءالؤع ىراجيف انينا_مظ نيب دحاو موق الو اهعاونا ىف

 كيران هللا رايد مدقا نم داوسلا دالب هذه . مهرانآ ىلع ىرجلاو مهتاوامخ

 اه راتىضام نع رفسي ىرع رفسنودبت يب دقق ربا لقامال ةريع اهديفاو
 وهو ليلحلا باتكلا اذه عضوف ريش ىدا ديلا ماق ىت>ابلابجا تاضرقنمو

 فئاوطلا كوامرويظ رمءىلااهدهع لوا ذنم روشاو ةداك رايد خرا ىوحم
 ىف هللا هررح فاؤملا هيلا فاضا دقو للَعردنكسالا ةافو دعب تروظ ىنلا

 . دوصقاا ”فناو ةلياج ةدئافلا تءاط رايدلا هذه روصم فينصتلااذه رخآ

 وداكعران » هباتك ىمس هنا 71 : اهتمروما ضءبهتدايس ىلع ذخات انا ىلع

 نغ وداكو . « روثاو . مالعالاء مسا بلغإ بتك هه«اانل ناق ناو .

 ناكف( 7 ىا نز ص ) « :هيلءالاا متروس ىلع ( أطخوهورلملا لصالا ىفو )

 نانسحالاناك اذإف برعلا بيرم نم رونا نال روشالب:روثا لوقبال نا 32

 نال برعملا ىلع ايرج «روثا وةداك خم ران د ال:٠ لوقو نيب رعملا نيب عمم

 اذا مث . نادلكلا ةلود سسؤم ىبيع خيش مما وهو :هيبرءلاةداك وه وددك
 بفيءاضتيفلاق اذاملف ( كلذك سبا وهو ) قبقحلايدقلا مسالاوه رونا ناك
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 هالو داقتنالاو دف

 ناكف اهوعلو « ىراريتروساو نادروساو لاانادروساو لاء روسا ةئحابم

 .نيباو سنا ريشالبك سلف الاوءادمل اءرتدحاو هجو ىلع ىرح نا هه ن

 فالتخا ىلع قارعلاو روثآ و ةزيزلا ناك.س نا ( ثااد ص ) ىف داق ؟
 نويرونا نادلك مه ( مهريغو هيدي زو نيماسمو ىراصتو دوب نع ) مههاذم

 بعش ل مالا ىف اه نيبعشلا ,نيذهزال نييروثًاناداك مهتوعد دقو ًانطوو انج

 . فرحي ها « عئاتملاو بادآآلاو عئارشلاو دئاوملاو :هنايدلا ىلا ًارظن دحاو

 عئانصلاو بادالاو عئارشلاو دئاوعلاو ”هئايدلا ناش نم سيل : هتدايسا لوقت

 ؛ريكالادجلا ىلاو رصتملا :دح ولا ةمجار بوءشلا ةدحو امئاو بوعشلا ديحولا

 رصانعو هفلتخم دادجا نم ماوقا مدعو نادلكلا لبق ىف' رعلا ىفماق دق لاخلا

 زو<ف يكف مهريغو ثربوو نابويو نامودو برعو نييذامو نييماليع نه ىتذ

 تايثالاث حبلا ءاماع نم ملاع مويلاهيلا بهذيال ىذلا لوقا اذه لوقب نا هل

 ماقالو

 بنل! قداص«دحاوهىروشاواىناداك ضرالا ىنعمورلا سيافالاو: رم” همئاق ىلع

 ةيقلا نيمدقالا نادلكلا كئاواىلا ىمتني

 هبا بهذي نم هجوب ناك ناو؟ىأرل. اذه ركذ نم هظفح ىف لبف

 نوفرءإموق دوجوب لوقلا فيكف

 ءتيل "هيج هضرامتنا نودب لوقلا اذه فيزب خم راتلا نإ مرجال.مسالا اذهب
 نونكسإ نيذلا اهسالو مهسشا نادلكللاىرتو : هحفصلا كلتىف ناقو .ع

 اودمتينانع اضوعاهريغو ركب رايدو لصوملاو كوك ركو دادغبوةريصبلاك ندملا

 امنورقتمم موف اهعادأ ماكحاوتهفيإ ,مثدادجاهغأ ( سردىفىا ادك ) سردي

 س. ما« اسنوملكتي مويلاىلا نول زبالزيذلا نيبابطاو نييورقاابزوث زمسيو
 الاعم ىلإتاومالا عم نوكي ال مهافتلاو مهافتلا اهنالا نم :هباغلا : اننق

 اوءاكتبو اوءلعتي نا ىىريطلا نق :هيبرغلا ىه اهامس ىتلا نادلبلا ءايحا هغلو

 2بدالاىف لغوتأا سم“ ىلع مدقب ةشيدملا سما نامل . ةةيءرالاال "ةيرعلا

 ءدقالا مالك
 ل, ارسم لتسلم مانتامك اجبر

 [كلاللال» : مماسلبو فسلفتلا لبق شيمتلاب كيلع »

 ”هيهرالا اًوملعت نييقارعا

 :- لهف اهوئشاو مييلع بحياللا ؟اماو

 نو ءلكتب
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 داقثنالاو ةقراشملا باب هم.

 نكتم ولف الاو ”هلامال "هسيح "هنا مهدنع ىهن ام نوقطتي مهعرج مهلال اهب

 . .آنعا اوناكولو تاومالا امتاك اهوفاعل مهنلطو ”هغل

 دقف لقعلا اهايّب الام هريغا ناو هلذا ”هسيرقلا ءآرآلا نم باتكاايف 1

 ءآرا نسم هلقتيام نآلا انه ركدت نحأو . هب ”هصاخلا هيهاذم نم ايش انركذ

 ىلا ءشثوف دجويلا و : ىبوا ويلا ناق 1١ ص الث. لاق هناف "بيجملا جئرفالا

 (ةيمطاكلا ىا ) مظاكلا ىموم ىمسي( ةديلبوا ضيرىا اذك ) عقو» دادغإ

 او . اذك ) ن'داكلا اياَش نم ىه سلا هنكسي

 < مهل ( نادلكللا رصنع نم ًادبأ اوسيلو ناريا لهانم مه "هيمظاكلا

 .ةئلاك -هقئاف

 ناك-س بلغا نا نوما

 رظناف .2' « رجلا ىل_ع رفحا اصوصخو ةهغايصلاو زيرطتلاو ش

 ةيودتم اهينوك لهف .ىدا لقع اهليش ىتا لاوقالانم هذه له هللا كسرح

 باتكلاف ٠ هيمظاكللا ناكس مهنم فرعت نيذلا نحت انيلع زو جر فا ىلا

 17 ناو الش نا اهاهاض امو ءآرآآلا هذه لد نم نودشم

 اهتبرقتسا نامل ”هيلسالا !متروص ىلع مالعالا ىورب هنا لوقي هتءمس "ه

 لوغو. قجال ىوك ىهاءاو قاحتسإوك ةالثء لوشي هلف كلذ فالكم اهتبأر
 كج االاو كيجمالاواكمنال':هيرق اهانممو كيجاوا كجاىوكىهاءاو قوجت وق

 .مهمساب تيدسف نامزالاءذه رخاوا ىف'هعدقلاى ونين عضوم اولتحاناكرثاانمموق

 اذاو ةلج دف بصآ ىنلا رهمالا نم « ,مهدالا » رهن تارشعو تارمشع رركيو

 اهءودرودالبا ت'روصم ىلعالو ن لالا ىلعال ًاركذهل ىرتال رهثلا اذهنعتاأ-

 اذهاوروهينانوءدطتسي ال معرتالا ناك ال نكل ( رييزذازو ) مظءوه اماو

 قيقحلا مالاوع مهدالانا نط "ل ,معدا هنأ .:كيذا مهنا فورم مسالا

 حصالاو. غاطهج رق لبج لوقي وهر ( 1٠:7 برعلاةغا عجار) كلدك نمالا سداو

 .ىمحنال ةريثك ”ههوشملا مالعالاو.ىكرلا اهلصاىفبتكت اذكهاهنال غاطدج ءرق

 "هيب رعلا طالغالا ةريثك اهنكمل انف ةروعوالآلمس ىهف باتك.ا'ةرابع اما

 طالغاةدمب رشعتوالا هنم ةهحقص علاطتال كنق . :ةيوغلو ”ةيوحو ”ةيقرص نم

 هيوبال ايح هيأ ء زرقو » ناسنالا قاخ نمناحيس : ىلوالا هحفصلا ىف لاقدقت

 امهسنمال اذهو : اأو س. ماقال بدنا ناكل « سيف » انهلاقولو . هيوذو
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 هما داقتنالاو ةهقراشلا باب

 ةلنالو ”ماد حسالاو ةدحاو « قلم د انوكت نا نم ( ةنيثآو ةطريس ىاز
 اىف ىرخالا ريغ ةدحاولا ناف , امهنم اقرأ نوربال كارتالا نات ناو +

 3 امو“ موشن ةييرعلا نماحم اوهوش ذا هن. نايرسلاو

 :حصالاو«. اونا دق ايرو مس نع اه! هلاك » ني رفلا نايرسملاب مهسفنان
 نع ًاضوع : اهوا ماك حمالاو.مثدادجا ةغا ءسرديو او

 . كاتهام رخآ ىلا «سردىف» اودع

 لكمدري لع نيم قل هناف لياخلا رفسلا اذه طالغا انددع امهم اننا الا
 .ء صقتو بيع لك نع هزنتنء ناصف. ىق رعلا لها نم ناك نه امد الو بيدإ

 ”همالسالا ةوعدلا وا مالسالاو نيدلا باتك +٠5
 نافرعلا هموطم ىف مبط جنا نيسحلا ده هفاول ىتاثلا ءزجلا

 بص ىف
 باتكللا نع ىنث

 ققطاوعو ؛ ىروعشو ىرعش و اماونع تارا اياب ماؤملا ةروصإ ردس دقو

 ( 454:5 ىف ) هنع مالكإلا انقلسا ىذلا

 فاو'اىلع قب نكلا ك.نه !مطوهوىلوالا ةئالثأا ظفلالا انءهف دقق « ىنباطاو

 اجام ةباتك بيسو: ه اهعقو٠و ناونملا كلذ ىف « قياطا » ىتنم انمهشي نا

 افلام ةزمهلاب ال ءاياب نين ةذوأأ كنيذ عراض اموا لعاوتوا لعافم نزو ىلع

 داب ىنع دق ىتاا ثاحالا ىف امال اهنلا ةجاحال نيحيف
 قافو امككر

 يناثلا تيبلا ىف ةلئ+ لاق دقق .ريغال مسالا ىوس "يش دوععلا و رعشلا نم ايف

 سبب ذا اناث باتكللا ن ن٠ فدك نا قئاللا ن ناك اهظافل

 (لا) فرعتال ىنث نال "كاك رلا ىهتت ىف تازازملا ىلا « ىنش ؛ ةقاشق
 يلا باب نم ( مهوئاب براضتلا ) هلوقو . اهدعبام ىلا فاضت الو

 : هلرح اذهان سمالا تينا ىفو . سونام

 ريغ ف مذ

 ىماسمكلاو ( اذك ) اباد ىالس مكيلع الئاق ىعصت دول مكتيدهاف
 .رومث وهاتان دايز باب رمز م ناك ناو ف.ءضءىحصأ دولاب» ناىدنعو

 ةزممع روصت نإ حمالاو ءايان« ماد هاروس هناعع هال ءاالئاقد بتكو ا م اهباوع ةزءهلال و الئاقد بنك
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 زالاو ”هقراشملا بان هم

 . مءالتا ردصم ةلزنم (اذك ٠) ميالت ه ةحفصلا كلت ىف ركذو . ءايلا ىلع

 ارح اهركذو طالغالا ءذه ريغ هجولا كلذ ىفو « مؤالت ه لا نا حسالاو

 داؤف نع غرف! لب غراف مظأ ىوس هيف ىرتال نال امس الو ةتحح لئاط الام ىلا

 ةحفص لك ىف كلج ون رفنت ىت' اهرب كلا طالغالا ادع اذههيأ رعشال رثاالو ىموب ما

 . ةعلاطملا ماكل نم كرفتتو «كردصف مأدلا ريثتأ فرذصتلا اذه تادفص نم

 ءزطا اذه د_صرا انينطوو انهدص ةريض> نف عوضول 4! مج نم اماو

 نم اقتل اهيأ ركذ ىتش عيضاو» ىلا امنع جرخ ثحبلا ىواطم ىفو « ةوبثلل »

 ماا « هيعرفلاو ةيلصالا « ةيلقنلاو ةملقعلا مولعلا عيمج ةلورتلا لاو ة

 هاا ةلوهجلاو
 هيف ناك ىذل'مالسلاو ةولصل'هياع حوت كلف هماما روصتيوالا هنءتاحفص ىلع

 ىتأيال عل ءلاطملا نا ىت- « ةذويئااو ةعومسسملا « ةفولألاو

 فاؤت اذكه اف . هس نمو ةيهاط نع تان ويلا ع ى.يمج فائضا نه جوز

 مهرقا قيرطلا هذه ىف نورحي اوناك نيمدقالا برعلا اندادجانا مت.بتكلا

 ةهحنجا نييكار ًاعيرسس اوريسي نا نودي رب ءآ رقلا ناف مويلا اماو.حون دهع نم

 نقم باق ىف هًغرفم راف-الا فاصآ نا نودوبو قربا ضيمو وا راخالا

 0 ىلع بتاكلا هلم هنع لودعلا ىلا هجاحلا تسم ناو هنع جرت الف

 رثكا ةدرطتسملا عورفلاف ىرطانا انه ىرت تناو.ةيشاح هفلمي و ثحبلاةعراق

 نا بتاكلااب نسحب ناك اذهلو . اهلا هباتك عضو ىتاا لوصالا ىف ىرملا نم

 هسفنل ايف طتخو ىناثلا ءزطلا اذه عضووملا هتعلد ىت

 هيلع طاتخال ىنح باتكحلا في.ءاضآ ىف كلذ دب اهملع ريس

 . فائكاالا ةمساوا ىفايفاا هذه ىف ةعئاض ثاحبالا ناف الاو لبان

 نوكت لب ؛ ناسنالا هب مرغ' دقام حباقتب نوك.تال 'ىش ىلا ةوعدلا نا مل

 بيعابتاكنلا نا لاطلاو هاوسام ىلع ىن-لا هايامو هيف بغرملا تاسح ركذي

 , داك ىت> كلذ مهتوغب وهو مهدابع ةنوشخو مهلنط نات

 ؟«ةيمالسالاةوعدلاىف فئصإ نم امسالوةاعدلا فاصوانوك م

 حصقاو بلقلاب قلعاو سفنلا ىف عقوا ثاذثلا ءزلا نوكيزا عقول ندحنف
 33 امك

 ! همركو ىلاعت هلع دايعال سناو دارلاب ىفواو ةراشا فاطااو ةرانع
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 هم داقتنالاو ةئراشملا بإب

 تقوملا تايالولا نوناق ٠4

 ابجهلدبو ؟مصسو ةئس دادقر هيالولا 5 ط ”هيبرعلاوةيكرتلا

 ( هيو رفلا ةهفالاب ) "هيسآ ”هيكرت ىف ديدحلا ككس.“»

 سيزاب ىف عبط نتروحح ىد كب ,يهاربا قطصم فِيلأ# ىداصتقا ىف ثب وهو
 ملت ٠ نُدلا مطقب ١91٠١ "هنس

 ءاهناشتكاىلبق هك ريما نيبق ثلا لؤخ درانا» ةلاقم بتاكشب مهرب انام همانقي دص

 ةياغ ”يوسنرفلا نآلا دقو نيسدنهملا ءامظعنيورابكلا قرشا باتك نم وه

 تالي مظعاأ بناكي هم نينس ىضق هلا ىتح ناقتالا وهو اهدئارجو ”هسنرف

 خب "كس ىف سدنعمةلزتع لغتشي مويلا

 اهوعلاطإناتهيوسنرفلا "هفالاىف راع ثحذف دافاو داجاف نيينامعلا رايدديدح ككس

 ىف ًاييثك فئص دقو ءآ ضاسيف مهو د

 .نطول!لهاو ةليدلا ىلع جاهولا بهذلانم قرطلا هذه هردنام ىلع اوفقيل

 ( :هيوسترفلا "هفللاب ) شكايمىف ( سيلووبلا ) ةهيسلا ٠
 زجلا ةرضام اهتذما ىلا ”ىدابملاو ةلثملا هذه ع.رانىف ةلاسر ىعر

 *ىدابلا هذه ىلع سسؤملا ميظنتلا نع ثحبلا فو ناطلسلا ةلالج اهيلع

 1505 ةةنس ةجتطيق عبط ٠ روكتملا ميهربا كب

 هرخآ ىفوءانركذ ىذلا عوضوملايف عفنلا لزج مجحلا ريثص باتك وهو

 ةيركسملا ظ فلالا مها راح تهب رعلاو :هيئايسالاواهي وست رقلا ةةقللاب ريغص مجعم

 /1:هي.لعلاتاحاطصملا ىوح هلال سيفن مجمع وهو باغاابف طاغ

 اكابتأ هم ىلا جاتحت ىنأا ”هيشكارملا هيب رعلاهفالاب ةروكذم ىهو رصعلا باتكا

 هيلع دمتم نم فاؤملاو . برعلا رايد تايفاو تاغإ رئاس ”هفرعم ىلا

 م ةروك ذا ثالث'' تافال' ه3 . هلاثتقا ىلع نيققللاو نييوغالا تحف ."همان هف

 ”ديوسارفلا ”هقللاب ( حيسمالن ءاثلا نرقلا ىف نايرسلا :هبتك نمر ايازح فسوي»
 سيراب ىف عبط ٠ نادلكعلا ىلع درعس ©

 ءارقنو ةهنس
 ١ سيئر ريشىدا ديلا فياأت

 نءاالضن هر اونو قرشا تاغاىفنيزرباا قرسشلا ءانمبا نم ريش ىدانا راعملا ة
5-6 000 
 اناس دقو أمم ريل ىف تماؤيإو هن 16ه وح فا

 هذهو.اهريغو اللاو :هيدركللاو هك

 نم ايازحا فاو جر ىوحو هيو رفلا امثك دق انه اهنع ملكشت ىن
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 هرؤاج امو قارعلا ىف رهبشلا عئاقو عيدان 84

 . ةلاسر 14٠0٠ فلا هلا ى ذا عوشي هنع لاق ىذلا :رطاسللا ىناصم

 ا ثاحالا :همالعلا ريش ىدا ديسلا لغوتْلعةلاسرلا هذه عجار

 حاجنلا دمبأهلىنمتتق . امم ءاملع ةدع اهيلعفنب ال دق هج روماىلع هقوقوو

 . حالفاإب ًانورقم

 لخللا ”هسارغ ١م

 3 .ء با سلول, ملق نم
 ًابداو ًاملع مه دال قربام 0 ىف لاكلاو لالا فريال ثحى ىف ججرفالا

 .اكدالب ىف ومن أدب ةصاخ قرششلا راجشانم وه ىذلالخناا اذهف.ءةدامو

 هلاث ناعم دالبلا هذه ليل قاف نمزلانم لاق ىف هنا ىت> 0 رايد ن نم

 هارت اذ-هاو نفلا لوصا بجو + ودرع اوءرمش مترفالا ناالا .

 هتارادمو هسرغ نيف 6 0 هءارو سيل 1 ليفادت

0-0 

 مهراجشاب اونعي نا قرمغلا
 ءانبإ سان لا ىلع ريث

 ماوقالاىبانذىف نونوكي مهافالاو بلع هيا

 ! مالحالا ىذه للا دمبا ٠ 1 نودب رومالا_عيجيف

 هب 2 ل وو ولن و وبحلا

 : ها خخ
 ةردي ف عقولا ديدش رطم

 ديدش ًاراردم ًارطع ءامملا 2 ناين نم 5 مولا ىف

 أ ىلع راد تطقسو ( ةهلوكملا ) ةرامالا رقم برخف ( اياروداب ) ةردب.

 ٠ (هساخقلاسرنع ) ٠ ايس ىدبا را هع اماو < قيم سو مم
 البرك هول 15 نايفط ٠

 "هءركعمم ةدس نولهالا ماقاف ءآوللا ف'رطاب طاحاف ىنط ءاملانا روهزلا ىلا بتك

 ةريافلا ١6 نم رثكاب ءاملا نايفط نم اناا ررضإا ردقيو قرغلا نم تويبلا ظفحل

 + بتاكملا ىلع ةدهملاو (اذك)
 شرلا نبا

 معذ نو ١١-. ىمحت نيب ”همقاولا عوقو دعب

 طيوس نباو

 فحز ريفطلا ةريشع نيبو ى
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 همه رواج امو قارعلا ىف ريشا عئاقو ع رات

 نيب لثمو ريفشلا ةريدع سيئر طيوس نبا دوج هءآج نيدتمملا ىلع د.شرلا نبا ريمالا
 بجواوبداو ”همكح اهلك ”ةظع هظعوو ديشرل نبا ماقفهمكح تحت هروعا ًامضاو هيدي
 ىمحي ىلع طيوس نباهق اوف 0 هيلع ناكام ىلع قف: 1 معز ةعاط ىلا مجري نا هيلع

 هلابآ عم ةالبق راس امك همم ريسي لب هتعاط نع جررخال هناي هل دوصتو هيتبك ر لبقو كب

 تاذ هحالصا ىلع ريمالا ركشو هلبقف ( اذك ) ةكولمم ًادبءو ًاميطم ًامداخ نيلوالا
 ناوخا ةدحاو ةحاسيف دوملانباو ديكرلا نبادىق ف:

 ةهياورفو ( ضايرلان ع :ه«صخام )عين جانيب حاملاشا مادا ٠ ءافو نادخاو ءافص

 نودملا كب ىممم نيب ململا ىرع دقمل راس كب ناتلس ةواملا ماقم ميقا روهزا

 رضام و قارواب طورعشلا طب روءاعسءىف حج ىلا عجرت لا لئابقلا ممريفضلا نيب و

 اهءاوق (بكر ىا)ةردحةواءللاثتدروو قرطلا ت:.أ دقو :ةرامالا راد ىلاابب ىفاوو

 ءاريراجم ىلا رومالا عوج ر ىلع كلديام اذهو رايتمالل ديشرلا لآآل ريمي ”هئام_جحو فلا

 دادقب ؟هيالو ىلاو ءاقمتلا ١ ع

 يلا م.يشا رايا 1١ ءاثالثا!حابص ىفو !ماب ىكز دمجءافم'سا ”هيلخادلا ةراظن
 اس دقو ليسالا ىلاولا مودقىلا ىلاولا نوادم ىدتفا ىنطا رمح ”هيالولل "الو ن

 ٠ بلح قيرط نع رايا ؟١؟ ىف هترض>

 دادغب ىف ىزياكنا راحتا ٠ ه

 ( جنل ةكستنم يديم ةرخأبلاف لوألا ملا )01
 لاقيو رايا ١١ نيننألا راين رمصع ومتأ همدي طبت

 ن11:اذك امرتسملا قلطا
 مقوف طا ىلع هسد نم نيتصاصر
 ٠ قدا هر ىلا ةتيلر نع هلازلا وه بيساا نا

 ناربا ر
 بي رق عض ومنع ىديد» طخ دم زا.تما ,الا ةموكلاتاوخا

 عضو ىلا "ةكرشلا تاسراف ٠ نات-رول بلق ىف « ذإبا ةمرخ » ىلا « ةرمصلا » نم
 ركوب ١ ىلع اوءممو ىلاهالاميمهادق لاذشالاب عوربشلل نيسدنوملان ع ةقئاط لمعلا

 جلخ روفث نم سابع ردنب ىف نكفاا نارين ت قا لاحالو ٠ نمل

 الا ةلودلانا الإ سراف

 11) ىرجلا رادىف اهنيلون

 لئاسرلاتدافاو .دوعسلا ثاب زيزملادبء ريمالا عابلا دحلا !نا-بأ رخاو'ىف ةرضاحلامدق

 رساودلاو ”هيناجرملا نه هموقتم رئاشع انغ هيلاراثملا اثايلانا دج رايدزم ايبا ىتلا

 نصمالا ولوا دهاش الو "هيناهثملا ىضارالايف لغوا لب ء'بحالا ,آول لصو ىتح ةسإ

 هتمكممب ريمالا اهنكرا دنا الول ءافع دحالا» ثدحت داو ”هثداطاوذهنم اوم

 ءاسحالا ف رص:ءىلا دومسلا كيدمحا وهو
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 2 هرواج امو قارعلايف رهبشلا عئاقو خي ران هدك

 شرمب هطاينراو"هينامءلاةمماجلا ىلع هتريغ ريمالا تان نسحسهل دك افدتلب اما كب مدن

 ىلع علذو مهتدافو نسحاو مهب بحرو لثملاب موباجاو الا فرصتملا نم ناك اف "هفالحلا

 اهئداحلا تينا اذكهو هناحا نيركاش هدنع نم اوجرخف ةرخاف ًاملخ ريمالا ”هيشاح

 تاءاس؟ ءاسحالانءدمبب عضوم وهو (ةربوخلا )ىلع هشيمي ريمالالزن كلذ دمبو مالب

 ىو( هيقوطلا) كلذ دييءاجمت امويءاحالانع دعبي ءاميعغو (ةدوج) قيرطيلع جرعمأ

 نيدغ ) برق مقملا هركسم وا هعيج ةءابملزنمث ؛ مالا ؟ (ءاسحالا) نع دمت ءام نيع

 فد ٠ مويلا ىلا قاب كانه وهو مايا ةس (ضايرلا)نع دمبي ىذلا (ميرملا) ف (جاحلا

 ٠ كارتالا اهيفظوم اهنمدرطوءاسحالا لتحا د ومسلانبانا دادغبيف ربخلا عاشت رايا ٠ ومع

 ديشرلا نبا ريمالا .<ه

 تارارعلا ةريشع ىلع هلجرو هليخي ممم ديشرلا نبا ريمالانا هصاخلا رابخالاف ءآج

 اهليااهباسو تاهاس سل ( لدنجلا ةءودوا فوجلا )نع دعبي وهو (ليوطلا)ىف'هميملا

 ىلا توضنا دقو ضرالا ىف ثيعلا نع اهنعدرب اهللمل ًابيدأت ليقتملا ف اهيداو اهليخو

 ٍنانم 'هيديدحلا كسلا ”هظفاحمىلع اورهسي نا ىلع هعابنأ هيو * رئاشعلا شب هتيار

 ادسوم دو قارملا نيبام رمش رئاثع عم لزأن نالا وهو ٠ ةدردتملا لئابقلا اهرصت

 ٠ رثاثملا ذاذشو قراطلا عاطقنم بارعالا ضع

 ةريشع 5

 ةراكل (تايايقلا )ةيدوا لاذهلا كيدهف اهريما اهدوق اهعبان' نموةزمع رئابق تطب

 (٠ دادشب ةيالو ىف ) ميلدلا ءاشق نم ةببرق ىعو اهبصخو اهباشعا

 ةشماهدلا هلق ٠

 اهل ًامجتنم ("هيماعلا) ”هيدوادالعنب عازج اهريماارسأريىتلا "هفماهدلا ةليبق تذملا

 * دادغب ةيالونم اافش نم برقلاب ىو اهنيشامل "صو
 رمش ةريشع 5١

 ”هبصخ ًاضرا تبلظتو راطمالا رامهلا لبق فارعلا رايد نع رمش ةريشع تحزن

 ٠ كانه لالا ىفو لصوملاو رسحب رايد ؛+ ام تازن ىتح الفلا ىف ةرئاب تاظف

 ةرامعلا لها ”هناعا 8

 .اهيفظومواييل اها نمهمج دقو ”هيئاقلبلا برحلل ”هناعاتريل ةهئايسخ

 قباسلا دادقب ىلاو اشإب فسوب ةانلو 258

 ٠ اهندلا هذه نم ىفاثلا مير ريش ىف ”هتاتسالا ىف ىنكرملا اشإب فدسوب قوت

 ناتسرول ماع عربت .4

 ءاج ىدلا ) ناتسرول اح ناخ اضر مالغ هوكتشدي ىلاو كنلا رجا ةريضح عربت

 رفاس مث ةهيطلا ةلودلل هناما ىديم فالآ "هيبرا (ةريخالا مإنالا هذهىف دادنب

 ٠ ةرامالا توك قيرط نع هتزاما نقم ىلا كلو دعب

 .ةرامعلا ف رصتم ل سر4
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 هما هرواج امو ق'رعلاىف ريبشلا عئاقو حدا

 ”هيمظعالا ىف ةيدلبلل ةديدج ةهيلديص ٠8
 ,ءالا ىف "هيلا | *هياديص حاتتفا معد ىرج ناسيا ؟07 دحالا راها

 . ءاهجولاو فارشالاو ءاماملا نم مج روطحي
 سراف جلف زيلكتالا كت

 نمواهع وتو مه.يراشم نيسحتا سراف جااخف نوعي زيلكتالا لازال
 ىو ةمأعج أ تسعطو ”هئسلاءذه ىدعيف هل اوقفوام ةلمح مالعالان

 كانه مويلا ىمسي ضافملاو ) واوا تاساغ ملوح ( رحبلايف امىدتم ىفلا
 اوم“ دقو ( ةولوالا ةريما نمو تاريه عمضاو ةريه وهو ىدع مماب
 نم) رهش ىباب نيرحبلا ةريزج برب ىرحب قرب ساق ءاشنال لبسلا ديه

 م راسن( سراف روغت ءاصحا لصتقلا لواح دقو .جالخلاف زيلكنالا ارم

 ءاقيتسال ماقرالاب اممسو ىلع مدصو ٌواوالا نع اهءاا ثع ىتلا هيرحبلا نفسلا
 لمفلا اذه لمي ناب روكذملا ىرحلا ًادينا ىررحبلا خيش بلطف اهنءموسرلا
 .اهلع باطي ام مايقلا نع "كاتي ال كلذ مت اذاو ,الوا تيوكلا نفد

 لياعوت. جيلخلا روغث ىلا زيدكنالا لدتا هئسأا ءذهنم ناس لئاوا ىفو
 ىرخالاةفاطلاو ( بيسنازو ) بتطةربزجيف مهتما هفلاط اولزتاق مضاياعر نع
 اماتطز( مم فلااهدمب محا حتقو نونا نوكسو ءاهل'حاضإ ماجنهةر زج ىف
 رواذلا عضو كانهرملا موعنارنالا نع ضرغلاو .نمره قوطم نم برقلاب :همقاو

 دخلا ىف قرضمو ةريزج لك ىلع
 هلاص'مويلا اذه ىلا روتسدلا نالعا ذنمق .سبأا ةهيالوأ اونيع نيذلا ةالولا ءامسا “0

 . ةةيولمملاو ةةيندالاو :هيداملا هناملظ او

 ( ةيرصب ةديرج ) رونسدلا نع الق ةلكوو
 (ليكو) ءاسحالا فرصت» كب زاتمت ءا( لوصا ) كب نسح ناجرل دبع

 (و) "يركسملا ضآ ,(و) ىدنقا قار (1) كب فراع ( أر كب مرح
 «(و ) رادرتتدلا ىدنقا تكوش ( و ) كب دامس« ( 1 ) كب فرظأ ناماس
 (1) كب لالج 4( ) ىحيوتكملا كب فراع .( و ) ىضاقلا ىدنفا ىبهو

 (و) ىدتتا يعاط دمع ,( أ ) امي اضر نسح ( و ) رادتتدل كب ىندح

 وهو (ليصا) ىملا ىبوردلا كينردلا ءالعدمم ء () ىباكرلا اغا اضريلع
 .رومالاىف نامالا دارا نم ريدتيلف رايأ جف املا مدق ىذلا . ىتاحلا اهلاو
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 هرواج امو قارعلا ىف ريشلا عئاقو خان ه4

 ءالكولاو لسالا دادغإ ةالو ءامسب ءابدالا دحا انيفاوبنا نالا دون نحتو

 ٠ روعالا نم دوتسلا ءآروام نينرع ىذ لكل نيييا

 دجحميىف ىزيلكنالا لصتقلا 8

 ( ةهممحملا ) ةدلب ىزياكأالا لصتقلا لسو : هصخامام روتسالا تركذ

 ىلع )داب هثكناو . نولهالا همئام اماوخد د'راالو (5) ( ريدس )ةدعاق(1)

 ةعاسو ةراظن اهتلمح نمو ركسملا هللا دبع اهريماىلا اياده لاسرا ىلا ( لاّقبام

 تانعل نيب ةدمللا هلخداو ىلصتفلا بحصو هسفنب ريالا هيلا جرخ كلذ دعبو

 ()(بقرملا) الع مث اهعراوشيف لصاقلا فاطف . هّعيرط ىلعةدشحتملا ىلاهالا

 دسبع ريمالا رازو بهذمل ةيسمشلا امتروص ذخاو الع لطم عاش لت وهو

 ( نام ) عابتبا هم باطو ( 4 ) ( سفألا ) همسا عضومىف دوعسلا زيزعلا

 , همالكب لفحيمل ريمالانا دس . ءديرب ىذلا نعل ( ه)

 ريفضلاو :هدطاوطلا بارعا .

 7 اهتم بيتو ( تيوكلا ىحاوتىف ) اليل ةحطاوطلا ةريدتع تثجوف

 ٠ يفضلا ءامعز دحا ىحيوضنبا وه ( لبالا قراس ) براخلاا نظيو ًاريمب
 كوبلب لحاس يف بارعالا مومم ٠

 (8) كول لحاسيف زرا سابكا نيرحبلا ىلاهال ”هيعارش :هليفس تغرفا

 (روتسدلا نع) + انيق ة«دايلا رئاشع ايلع تمجهت

 ٠445 : " برعلا :هفل معار [] 484 2 * برعلا "هفل عجار [1]

 ٠ فارعشالا متا اريلع فرسعيو *هعملا ىف ىري لآ ىلعا وم بتكمنازو بقرملا [؟]

 ٠ كانه رويشم مضوم ةلمهم ليس هيخآآلا ىفوت ءافلا نوكسو ”همجملا ءاخلا عتفب

 ةهكرجج ”كرع لوألا ىف ةزممي نامحا نولوشورنييدجتلا نل الا بارغ رنإذو ونام [+]
 ٠ نونو فلاو ميم اهيلي مث هنكأس نيع اهدمب رسكلا و مضلا نيب "كرتشم "هفمش

 ةهيناثلا ةدحوملا هابل مشو ماللا ناكسأو 'يلوالا ةدحوملا 31 حتفي : لوبلب 1

 * نيرحبلاو رطق نيب ”همقاو ”همايلا صرا نم ىمه“«مال رخآلا ىفو داولا“نوكسو
 ليج ٠ لودلم نذوب لوبلل : توقاي لاق ٠ لوملك لوهلا متباقباَش ظلت تناك

 لاقوت" ليج لوبلبز يصقملا لاقوب هضم هيفو تيكسملا نبا نع ”هيلعلا نضربانرم مثيلاب

 : ىيفإإ لاق «٠ برعلا مايانم لولب مالبو مهام دالج ىف :هماهلاب لبج لويلب : دايز وبا
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 هد هرواج امو قارعلا ىف ريشلا عئاقو جيدا

 ودمسلا كب ىمحيو رئاشعلا
 قفتنا ا رئاشعنم ريفضلاو ةدوبملاو رودبلاو ماك لاو قريزالا نا :حابصملا ىلا ىع

 ةتداناو رمقلاب ةلارنلا ةطاحا هب تطاحاف ريبزلا برق نودعسلا كب ىم# ىلع تروسجت
 هيأامضنا ن٠ ىلعو هيلع ةدحاو ”هيم تدممو الا كلذ ثلا ايو 6 عاقل تاراثلايد
 ٠-- هممزال ام رئاثملا اوج روظ ىلع هسفنب ًايجانأ ًاريدم كب ىمحي رفث
 ءانل رهظيام ىلع ريفضلا عمو همم دقع ىذلا حلصلا 7 ا هذه نوكتف ءانق

 ةرصبلا برق نودع 1١ فمع ٠

 موجهلاب اهايا ًاددوسم ةرصصبلا نم ًابررت
 ىذلا نا ىهاظااو ٠ باملا قربلا 1 ةنكل
 ٠ دادقب ناكس نم حالصالا نيطايش دحا كلذ هل لو-

 دادقب ىف قيرح 55+
 ثبشدقو ه!!لصت ام لك ىلا اهناسا ده نا رانلل رسيتف ءاووللا فج و فيصلا اناءاج

 دوبع رادز* اهرورظ ناكو ٠ هللا جرف ةلحم نم دود ثالثيىف رايا ١8 ىف دحالا راهن
 ةراسحلا تردق دقو ٠ اهسافنا تدخلا مهريغو دنجلا "همم نكلو ٠ ىدويبلا شاقتلا
 . ةهفلابم كلذ ىف لملو ةريل ىثام نم برقي اع

 روهزلا ةديرجل لوؤدملا ريدملا وكر كلا نبدلا حالص بدا "4
 نبدلا حالس ! بذهملا باشلاو ! لوزلا لضافلا ةرضح انتل اع ةرادا ءاج

 ل 3 ءوملطت نا انياابلطو ( هد باك ىلكوكر كلا وا ) .١ىدلا
 اهريدما أف ءانتدردم

 ن

0 

 بتكف . اهتطخو اهءاظنو ةسردملا نيناوق. ءانيطعا مل.كيذب يسارف'الصاقلا
 اذه عمد ددعلا ىف ىا اناا «رايزدمب روهزلا ندردص ددع لوا ىف ةريغح

 هتيرلقلا يقوي كرازسنا رذ زكلاي.زرويب هلي ىزمكجويد#ت ه: لاق من عفو مك مالا
 ءرهظام لع فسأل انا الا.ىردنال 0 اذامد:ىا «.ررديا فدأت ناب

 لجرب ىدمب رخات دمت ل
 لقتلا مزحف لوبلب نيب فقرومف ًايداغ ىتأر وأ
 ازال بئذاا لدجلا سلس .هوذ ىإ ةردغلا ضفني

 ةانقوهو ( ريخآلا ءاجربلا دع ) لبلباا نم لوبلل تيمسو : ان اف ٠ توقاي مالكا
 ضرالا قبضت مث ٠ اهلعسل ةرجلا نطبك ربا ىف :هماهلا ةدوس نال كاذك تي.سو زوكلا
 (برملا ةذا) .”هييوطلا ةرجلا كلتا لبلاك ريصت ىح رحباائم ايبرق دنع ًادبور ًاديور
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 تاك اردتساو طالغالا السا مهو.

 ىلعا مهنيذلا' هؤاهجوود'دفب نايعا عيمح ناك ول وا ةديرخط لوؤهرردم لكو

 نم ةهسردملا هذه تحبصال ”هردملاىف ام اوفراشمل اننونأي ةلزخمو طا هلم

 اذهمهشينا دارا سيئرل اكاو.ةريرغا' تان ويا طب يم لق نهوا :ههزماا تال

 اهم ةروصب هل لاقف كلذ هل قالو هل ريغيف هيلطنا بيدالا

 .*ىراقلا مكحيلف؟ ًانشخ وا ًاظنوا بدالا

 !ونذاتسا ه:
 "ىو حبصا نق.« كلذب لصنقلا

 ةارفلا عيرج ىلا بدالا ءوس هتيست نا مْ

 ىلع لدي اذه لب ًاضرا اهلحت ريغ ىف هفطاو

 ملي نا دارا مدحأ نال

 م ةروصإ بدالا لوصا
 !!! فرعأا ىوذ نم ناك نا مهقيلق .فتكلا لك ؤت نا نم فرءبال هنا

 همم وح

 تاكاردتساو طالغالا ضعب حالصا

 ة.ذوبا ةهحيحص . ةلءهملا لادلا سكي "يدوب 1 رس ٠٠١ ةحفص

 . ضرالا هذه ىقدسأ ةةعرت منا ة«رداحلا هب ساس. ةةمدعلا لاذلا ردكي

 كلت ىف ًايقاب اهرثا لاز الو هب رخ مويلا ىه نيط نم ”هملق ملا : هحيحص

 2 ةرامالا ىلع نودعسلا نآ ةمصاخ نا دعي: ١ س ١# سا. ضزالا

 #2 نس دتمطلا همر رئاشع نم اتنو نا دعب : هحبوص . امهيعس ىف

 روكدملا ىلاوال
 قفتنملا رئاشع خيش اهذخأو ناك: حرص . بئارضلا ىتح ىدو" تذخا لب

 ١ رباشع اهيدوب : غ4 و مس قف

 نيتداةئماَتيَش اذهاو :لس  .بئارضلا ايدا ام منا ىتح دادغب ىلاول اهيدوب ناكىذلا

 : هدي مهر واح عمل رم س ةماعزل ًاظياناذذفلاناذه داقنا دقلو : هحرو.ةماعزل

 .قفتملا رادع رئاسك موسرلاو بئارضأاةيدأتبا دهمتب مل امهما الا مهر واجي عم

 توسيبلا نم ىدهاو : هحي . هوجو ضني ىلا اهادهاو 6# نس ج» نم

 اددص دنطا نم ةعاس اهلتحم 1س : #7 صا. موجو ضنب ىلا نيكاكدلاو

 ةهعامج اهتمي : هحيم . ندبلا ىف ةلمااك ممبجو ىف تناكف بارعالا تاراغل

 هوجو ىف تناكأ ءادعالا تاراغا امص ةيقوطل ةريشع مهو بارعالا نم

 سيل اذا هام لورق سا هلام لبرغ 4: ؟4 ص . ندبلا ىف ةلماك كئاوا
 : حمس ١ رظانلا نم جز ىرج دق ام .1١:4٠ ىلاصلا ءالا الا مهدتع

00091 



 هقآ تاكاردت-او طالغالا جالسا

 بالا 1٠١ : ةرايعلا هذه ا دمي دز :غ٠« صا. رظانلا نم خرا ىرج دق ام

 ه نويل كوخا قارث ٠١ : #4 ص .دادغب ىف نيبلمركلا ءابآلا سيئر ىلإ

 نع تدب عقدو ل. كيخا يقارف

 كيداو ىف نيمي ءابظلا رفع اوأر ام كلف كوعد نيذلا بذك
 1 م1377 ١ تن ةف 1 س ا/ ص.

 :وهو ةديصقلا 5

 اةبآ رحسلا:تيبلااذهدعبهمقومو

 حسالاو :نطاوهةدعىف( مياب)ةممج هج ص.ًاراثك ًائيش: راثك 'ىثالال : نو سون؟؟

 ؟١سامأ 14:18:11 .باتكلا نم ريثكلا اف الخ ةيق
 حمالاو مم ماشمزا 117 ص.اهلمح :اهلمعام مئ7١1-.تيوكللا:توكللا

 ةتفاتخار 1: : صولا دل د مادلا 17:11م تف طتا عة صرت

 ًارخذ 1 2178 ص. نوفامرخآ و حمالاو نوفا 1١77 سامس: ىف فاتخاو

 دمحلا مساج 4:174.-:شوكنلا ضراىف -شوكسأ' ضا راف :174-. يطا رخذ ريغ

 تاوزوشو+ع تا سعد وجاوملاو:لوجاوءاار# ء: 18٠ ب. ىلعلا نيا سيق :ىواملصلا

 :ةينارتسفا! ل: 1 8٠ -.ًايئاغامجو زاك اذ':ًااغجوزا ماناكاذ' 178:١.نوذوغيو
 اغاب لعزخ خبشل 1:93 .تءاس اذا: تءاسا اذا م, : 1و5-.ةيئارتسفلا

 ىممت هيخا نال نودعساا اشاب دب نم خشا

 ةمودعملا »طاح

 دب زم هيخا نبال نودعسلا

 نإ ( نيئرم )ن لو : 5م. قالتو : ىقئلاو ك١: 8308 -. كب
 هيرودس ىف عباسطملا 00 07 0-- . كيلا ام : كبل ام: ماا

 الواتلخ دق هيبرعلا دالبلا ىف عباطملا اما :ىت م ىلوالا طا رطسالا مح

 . راودلاب فورعملا ىثبطا ىموم رام ردى هن راوملا نابهرلا ىديا ىلع نانا

 ىلا كلذدمب تاس أ .م 1الم اهلس سادقلاةةمدخ اهنم تتنك ضعب اف عيطق

 قسلح ةةعابطلا تاخدو.اهركذ لمع انهسيا ةهمح تاموبطم اهلو ايحزق

 مورلا ةعيطم ميتام ىلع اق ترهظ ةعبطم لواو رسسا
 ىاطنالا كل اهلا عيبارلا سو.

 ءااىف ترهظ ةعءاعم لواو.

 تنطر
 2687/-:فطخوا:وديواءا :؟ هس 0 رانا 5: د 3

 م53 ةسيكللا :ةسيقأ! :ؤ و: و1 دشرن :ديش رنا
 رحبأ !١.ط وتلا رحم مالو  نل اطال وج هياعو ريم :بلعو ريطم
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 تاكاردتساو طالغالا جالسا هوك

 :انهلاندح نب 1سئنوه ملا وا ررض:ملا الو ررض نإ :روس .طسوتملا

 :ةءركملا اهقأ و نوح تدتشاو:تدشاو : م : وج ءانهملا ندع نا

 وسلا ميحرلا دبع: ىمول الا محرلا دبع [1:ميابا .:ةموكملاب هقثلا

 :هزغا ٠١:6 _.؛طخونطخو #:مالا رك ةيارك دانا

 كلامها . ىواعي ناكو: ىوطي ناكاو

 :سيورلا 7؟:امن.ىسيورل :ىمورتلا »1 ريق _.ةقرلا :ةقدلا : نو: عه -.فاكلا

 كم٠ اي حمو (1) (5) ةيشاح:(5) (1) ةيشاح لعج' :سوا/ سي ورلا
 راهرا رساكتهو عنوم» ىئالثا : ىئانت نول :مهح ص وتنمتددشم آي

 ياما ىفنعت 7701405 - يم: اميف ب ء اهراتسما

 1: 0م اةيحاوب : رادقم مى: 14 : ةيحوبلا : 5: 455 --. رداقم

 ماو ها ملال ادميسي ةلودملا اهرسثع انذسخا اذه #5 : عابإل
 نوكتت فاءضا ةرم ل

 : نيتريا الا ىلغيال ١ : جاب ةلبللا

 طررب : ةينااطيرب ه : ةوحا  .اهنيزخا

 هكلمملا ةورأ دادزتو ةتيزخلا حصالاو

 نيتريا الا لب رمأ ٠

 را سا الا عن : وود

 :همون هممط 1م : اق . هللا ردتقملا : ابر 5-8 حد راعشأالا

 : قئاوال : "مس: هوم ءلا86 : 8666 . ةموب "ةممطا 2

 : نيديسابملاو ه : هوس ح . هللا هيبع : هللا دبع : 5:

 :ىلاطيالا ةةمالعلاال . هله ب..ةةعويطملا : ةعويطملا مو

 : امف - تالمعتسم : ثالمعتس مهام قدرت وأ رك ىلاطإالا "ةماعلا

 م . قئاوال

 616 نيرمابملا

 :لجرم عج لجارملا نا لمس : ه7 - . سقسف رهثلا : سقسق رهللا : 9
 ( رايهم ةدع)

 ممن انف ذا

 1: 088 ل . لجر ممح لجرم مج لجارملا نا

 وباي شاطكملا:ذا ةيشاتكبا #» نايف .ةيشاطكما':ًاكا داب

 1منةكحح.ىحناا: ىضيشأ اونوعمرل . قلك : لعل“

 نبدلا ءاسورو:نذلا ءاسوروا ه: هجم دع ديسأ ا: دم خي ملمع تابع

 للبت لع ىالباب جرب :كلوش اهقيسا (ًارايم) نسلالا ليات لحم هع.

 لام 5 رو: هالك تاع اضن ث 1م لهن ةوهست ندلالا

 ١-. طالغا كانهو اهتدايزوا "هطق'ناصقنأ وا .هندايز را

 ا بيبلا ؟ىرافلا ىلع قع الام
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 او, 511. لسنمه

 ةورمس تك.

 1. ظم ممدنم ممادع ' 01ءةمشغ

 اك. 200ز كارت 13537
 د2, 6[011معماعم ةعمعمامصم لس مجمغ 555020.

 مق. 19مم 549

 3. آم طعوس 21 0هدمقتمع ةعوطع ل'[طم !؟ةتف : ة[ةوقرزو
 ءا-آمواروؤ - آلم 2116ةمممامستعس. 554

 ىلا آه ةسانم مودع 1و ؟16. ( هه ؟[ه8 )

 15. 385هدثط طوفعطمط-ءادإت 559.

 3. آد 1هطةعمننمم لعد ظرتوسعو هد ل1680 ناهستع

 اد
 6. 2 لمع ئئاس لع 2[هطاعو 3 2هلز ل: هم فمعفتك

 عب مماثل
 7. 0مدستع !ا 1 كمهنمع

 9, 2016 121 معموجطتودعد. اع صمغ 2هوصقطمفخ ١060
 9. هزطانموعومطتع. 528.

 10 0 طعمطتوانعم لست دصمتف ةد 71680موزهسستع ها لهصق ه8
 نياك 25364.
 11 1ظممنم هغ ميم عاتمصسق 2500.
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 لطوصمعسعمأ نمسع يوان كك عمص اتناك ناتأ 50 ١

 رج لم اضيع يكطع 91٠

 الكا ع مرج 126

 نهانا, ل ملكسم امصصعبب

 مومن :[ تال.

5 1 

 حام, عال كش 193

 م16 برعلا ةهغل ةلع ةرادا ىف عابب جه

 ]معز

 طرتع لب 2[ صم ]

 كرف
 25 برمااذغل نءةيئاثثاو ىلوالا :هنسلا نه لك
 3 غارب لفط عوسيل دبعتلا باتكا
 هه يوت رسفلاب ( احيش ىدسلا بح فيلات ) دادقب :هءالو يدان

 1 دادغب خعران ىف دارملاب زوفلا

 برعلا اهم ةلغ نم لالعا #خك-0(

 سائسلا بالا مساب امونعيلق برعلا:هخاىلا يده ىدهم نا دارا نم

 ةهيدبملا تناك اذاو ءابعلا تفتنيال هناف الاو ةلخلابحاص ىلهركلا ىرام

 ٠ تبلاو دك اماوسوف ( ةركوسم ) 'هئودضم

 دومالا

 ةاونالمعل طرا (0016 1 ناللا/عمكأ اننا الل



 نيلسرملا نييلم ركلا ءابالا دب

 : اه زاستما بحاص

 هما مآ همامارص رس : اذ 8 ه1 ا هس

 ليجدلا مظاك: لوؤسملا اهريدم

 فصنو ىديجت : اهتيالوو دادغب ىف اهكارتشا لدب
 املك مفدن تاكنرف "همست : 2 ناسآلا "هيبرعلا رايدلا ىفو
 ًافلس كن رف رشع انما : ”هينجالا رايدلا فو
 فصنو كيرف جراخلا فو اص شورق دادغب ف ددملا نم

 هيناثلا "هتسلا

 هادقإ ىف ب بادآآلا ةمطع تعبط
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 1 - لاق
 ظعحمم !نانمممت معمم عمان ودع ءغ تمام و دع

 ع
 قمدم اه لتمععاتم» لعم 2خيعم ("هصصعع لع 1[يمممفئستع.

 عج
 رملدعاوم» و عطعأ :1م 2. ةكصمعتمعم-اآدعع نمد .

 انييمنل
 مطزرمععس» - 0تنوصغ : 1[ ةلطنس وكدزعار

 قمطمدصعمسءمغ مما ظدعلمل ك4 عمصم الشرع: 6؟ 0 ١

 0 د 16م ممرتف لع اجمهدع ةيهطع 9١

 3 دا اح ةممعم# 126

 طوترع لدن 2[ موانع ظظ55- 4 مادهانمع طموصمس
 >2 + ندم :150.

 0 »ا
 11 كمصمعب

 همم (001 61 نالاالع م5157 06 اكلنا عدلا



 ءزحلا ١

 يبرمل نادايع نارمع ةعرس. سس و اهؤاماو اهنقيقحو مولا ةئيا سم 55
 قفتنلا ىف رط وخ ١0 ”هعارزلا ريدم كب هيجول قارعلا لمت ىلع رطحلا - +١٠

 راتبا ب م4 م.ل بيداللا 91+ ةنسيف نيقرشتلارماؤم ١9 قفتنل مسرايدو
 ”ةقرافملا باب .-- ٠+ شمل ةيماملا تايييعتلا سس 55 ( طخ بانك ) بطاايف
 مور لي موو ساعوو سس ماو اتسوكل ل1١ سا حو دس مو راشالاو

 هرواجامو قارعلا يف ريا مئاقو غدا د ةرلودشس هوو دس ع5 ب علوا

 اسو وو دس موه نا موو دس مول سس و4 سوو اس ويعالج

 نووي دس وجع د يلع تس عل

 < ءزغا

 2+ ىبيبشلا رقاب دم تاداملاف ةرظن -- 4١ ىبيبعلا اضر دمع خيشلا

 هقللابادآ عرات باتك ده س46 هيف ىنولآآلا ”ةمالملا ىأرو ريف >الا ريصق --
 ١" ”هيوفل كلاوف سا 0.6 سل لعو سس م5 ناديز ىدنفا ىجرج فيلأت ةيبرعلا
 وال ومص سيكا نس ١] دس مروا جوي دان ؟هج دنع

 م ءزحلا

 آصاسو دادفب نيب ”هنطاقلا رئاثملا س 4١ ىبيعلارقاب دمحم ةديصق ٠ فحصلا <:
 نفلا ل٠84 جرم برغلاو برعل! رايديف ةزابظإ ١١4 -- ه5 ىملح يهاربال

 ىروصتملاوا”يروصملا بجوعدس وه دروع ل ه9 ىليجدلامظاكل قارعلا يف

 ىلازفلا دماح ىبال سدقلا جرامم باتك ٠١ ىتاليكلا هللا ضيف نيدلا ىحم ديلا
 اهيلو- هعالل 1١9 500-4١1 تايرع ١١5 ةخاش "هلك لسا ةمص ل0٠

 ٠01١١ قاتسريشلا "هبه ديسلل ”هيناةسريشلا ٠ اهلد ليوط ثحي

 4 زحل
 ءاننل لييطأ - ١5١ ىنولاآلا ىركش دومج ديل ”هبيدايالا سلا تنب ةمخ

 تاناورهلا سابل -١؟؟ ىسيع قوزرل وشنارع الا < قا عر طارح 0

 بناككل نيئا هلا '
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 ٠ مآ زجالا سرمأ

 ةةءاودلاوأ عامرملا - ١4١ ىتاليكلا سا ضيف نيدلا يحل نيورش ١075 رونيلالا

 - 1595 ىلإ عالا نبال قارملا باتكو ”هءاصقلا ١45 ماسرلا اخيه امل

 و ءزحلا

 دعفجع جوك عوكل عاف د اه 5119 لجالا رظاكل نويديوسلا

 نييبرملاراكفا +٠١ . 5 ؟+ىملح مهربالا هعابطلا مم - 7*4  :عو

 باتكن ع ةدالا - 518 ليخدلانايلل خويشلا قوس ١+5 - ١45 ىليجد# اناوممل

 دادحلا نبا مامالا ةهظفاح 581 سوينالي نيسآ ليوفلل حلاصلا ريغو حلاصلا نيب قرفاا

 ؟9؟ارمعلا دمحا نبا باهولادبع خيشلل دادغبيف ةيماظنلا ةسردملا بتك قارحاو

 ٠ 565 ىلبجدلا مظاككل هايلدو ءرملا

 و“ ءزحلا

 ةريملا_ع؟1 8 558 ىبيع قوزرأ عرراتلا دهمل :هقباس نيرحبلايف ةعدق روبق

 هايم هداز داؤفل "هيناويدلا ىف ىداشرلا ربت - 58١ ىبيبشأا رقاب دم نيبقارماا دن

 مهدلاو نمل - 585 - 1+5 ىليجدلا اكل ءالب ركو فجتا ايف ءهآدوشام - ١4 ديجلا

 *- ٠١ نوينسام سيولا فرغلاما - 555 ىجدجايلا بينم ميهربال

 مب ءزحلا

 نزئلاوءوشتلا 14 - +75 5١+- ىاح ميهربال ذابانزيط لالطاواتازيريمط

 فيلل

 دوقما ونيت ركبلاوا رهلا «سإلا "هبمل - +55 ”همينغ هللا قزر فسويا تاناويحلادنع

 تايفولا ىنسيلع :هبيص بدالاىفلئاوا 548 قرسدلا يف ةحبسلا غد ٠ نس بتاكل

 . 3٠ ع بتاكل برعلا ”هفا نم 7 ددملا لضاف دهأ 544 ىبارعالا نبال

 هب زا
 نينيعوبلا هب - 535 ىبيبشلااضر دمج حشلا قارملا ف تاتاكملاو بتكلا رص

 ةيفوكلا - 8417 قارمل فوسحلا نابايف ساحنلا لعبرشلا ٠+ ليغدلا نايللا

 باب +4٠ اهرات_سا كتهو ايلا رارسسا  ؟94 اريئاممتساو ايعاوتاو "هيفكلاوا

 * 6 41-454-05655؟ ”ةحراطملاو ”هيئاكملا

 ٠١ هرج
 159 ؟هميعلا دنع سيردتلا قرطو ةءآرقلا بتك  (؟5 قارملايفهءاتكلا

 يىبيبعلا رقاب همم ”هيبرتلا و ”هملسأا ةأرملا 444 جدجابلا بينم ميهربال ًاديحو شع

 -4019فجنلا ىف ءاملا- 40١ ىلح ميهربال دركلا رايدف لملا عج وا رايتشالا (؛٠

 ٠ 457 ىتش اوف

 31 رجلا
 "ةماعلا" هيب ذاجلا لوح - 44١ ليخدلا نايلل دمت رديف ةديدج :هبوا "ةوطرالا
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 ىا زجالا يوت 51

 لوخد 2 ىدامزلا قد ليط

 ابن ودعس 45 ميهربا

 2 ب هلو

 ورمل روقلا عاونا ٠

 نييناك ادحال ,آيصاسيف نييلالالا تايرفح - 811١ ىشمل قارعا'

 651 ىبارعالا نبال حاصلا ءاعد-ه ؟ ١ ىجوجايلا بين

 ذي

 قف: نودعلا

 م فجل ىف قارل فجتلا يف هتمط طخ ف سو "قالا سوراق»
 فكن د برأ بيدالل قارعلا ىف . قاباطلا لمع ههق ىيدجايلا بينم ميهربال

 50 تاكاردتساو طالغالا ضءب حالسا ٠ ه7 .حدلا نابلل فئارعلا

2 

 كن سريف

 ةميدقأ! تاطوطخلاو ةئيدحلا تاعوبطملاو دئارجلاو تالجلاو ستكلإ
 4 برعلا كب ميهربال برعلا بادآ باتك
 0300 بايد كب دمحل هيبرملا هقالا بادآ عمران

 غران باتك

 سين د نيش ىذا ديسا فيات رونآو ودلك ع يدان
 ١ وء امو ملا الهلا ةلح بح اس نادي زىدا

 هال درعس قاس

 امتلاو ىرب را تاماق- ىلع با شان 'تاكاردتسا

 07 ىوررر للا

 4 ىلاتسيلا اموت فسويا برغلاو قرششلا لاثما

 ه4 قارس يعد جر ىبدالا ملم:
 او ىظعلادبع ءاشلا ىلع دعما هغالبلا جبن ظعاومةدمتىف "هملكتل'ةلاسر

 35 قارعلا رايد نم ءآ يصاس ىف باتك

 ده قداصأا رفعج مامالا دب

 4 كب باب

 هر نتدرك ىد ميهربا كب امم! شك

 35 ىمساقلا نيدلا لاج حيشلا هفاؤمل ىراخبل

 44 ا دمه فدتاا رد وا ىرغلا

 نداحت ىف توقايإاو ردلا باتك فيي ىفافتحالا في رظ فما تاوكسا
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 0 ءآزجالا زب

 ءزجلا ىفجنلا ءاطقلا فشاك لآ نيسح دمحل'هيمالسالاةوعدلا وامالسالاو نيدهلا

 هما ىناثلا ءزجلاو لوالا

 م ( "هيئانبل ةديرج ) رمقلا ريد
 6443 454 قحنلا ءاطغلا فشاكلا يمال_بالا ةوعدلا وا مالسالاو نيدللا
 ننفف ىجرعالا قداس دمع ديسلل ( لج ) :هقاصرلا

 ان ( هيمالسا :هيدادقب ةلح ) داشرلا ليس

 114 0 ( ودترفةمم ) هومالا تالحملا
 هر ناروك ىد كب مهربا فامصا "هيسآ ”هكرتف ديدحلا ككس
 ماو ىاطنالا ىناعمسلا لي ئاذيم بهارال هيلصالا قع مدلا اذوب سيدقلا ةريس
 مااذ ركش حلال ميهرال ( :هتوقوع ةلاسر ) فراعملا سوش

 وو لالهلا 'ىثن» ناديز ىجرجل ةة«رشبلا لئاللا وا مثالا تاقدط

 ه4 ءاطغلا فشاك رفعج خيشلا لآ ”نيسح دمحم نازبملا نيع ةلاسد

 نيل ىونيوب . ب ساوب 5 نم :هينرفطك ىف لخالا «-ارغ
 قليل ىلا ىلع دمحل تازجعملا هقغ

 7-3 ىتالع دمحل ( ةيفحت ةيمراف لح ) فجتلا رد وا ىرغلا

 0١"  سويلالي نيسآ ليوغا حلاصلا ريغو ملاصلا نيب قرفلاب اك نع :دافا

 54 ٠ اظلاو داضلا نيب قرفلا ىف ءاضقلا لصف باتك ده

 ممم#  دادقب :هيالو ”ةميط, تهب رعلاو ”ةيكرتلا نيتفالاب تقوملا تايالولا وناق

 ممعيللم ينال عيوصم ىدتقا ناملس هفاؤمل ىئامملا ءاضقلا سوماق

 مو بايد كب دم برعلا اهغإ حصق ىف « بهذلا دئالق باتك

 "هك رش بتك ”هنازخ ىف ةدوجوملا ”هيمححالاو هيب رملا ”هيطخطلا يتاكلا

 ذي نسآو اربير نيلضافلا فيت ”هيملعلا تحابملا ةهيقرت
 كلا نع « ”هاوقلا فشلك باتك
 لحل ىدادقيلا ىمظعالا تح قحلا دبع دي مقرلاو فيكلا

 نايرد موب ناراعمأل هيلو

 كحل

 4٠٠١ ىناقرالا قادس ديال ةهيادهلاب ىمسملا

 هروب 3 3 ينك
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 ءازجالا سربف 1
 1 بلم لآو ”كماربلا رابخا ىف . بترملا ولؤالا باتك
 مك روز داوغ زانغال ةهيمالسالا سلاجلا باتك
 "5 ( طخ باتك ) بطلا ىف رات
 154 ردصلا نيدلا ردص يسال مالسالا خع را ريصتخم
 دحالادبه مرو ديلا عوسي ىلا ءآرذعلا ميم نم ١ ديا كلا باتك

 دلل ىتارسلا ىدادقباا رج
 49 ئمظعلادبعماشلا ىلع دع ديس «بابرالا بر ىلا «باهذلا كل» ةلامر
 1 , ( طخ ) ىلازنلا دماح ىبال سدقلا جرامم باتك
 1 غب هلع ةهيكرت ةلحم ١) بتكم
 قليل ١ ىلو دم لامعالا بختلم
 1 جامالا لع ىف ةزوجرا

1 

14 
 م16 ىرارطىد

 6 نوط

 عام  ناظ لثآ ىانأال ةمحش تادلحع م ىف قدزرفااو ريرج ضئاق
 هلو ن وين امى رس يوان موتك م .لووالمالا ل: «ةدينلا ندا بهاذتنك

 قلي :
 ءاشإ را ابيل ةةعال و ءآيهزلاو ىنااتايفووف مالك رمت

 41 ىميظعلا دبع
 فحل 5 ءاليرك همقو ىا )ا ةهنقولا رست

 انافب أ س

 هممع
 روكذا نارطملا ريغ ىذا هنأ"

 هم«
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 ه.  برعلا :هفل نم ةيناثنا ةئسلا داوم عجل ثلاث سره

 برعلا ةفل نم ةيناثلا ةنسلا داوم عيمجل ثلاث سرهف

 فلالا فرح
 (44٠ لث* ) بابلا نمرامسبا!علشي باجالا 3 ادم ءاوعو بآ
 عجم ةهناتسالاف ناديمتا مد (امامم )ذاك
 عومارفاشتكا لبق "5 ريمانييق ثلا لودر ١ همس وجب ءمج (ةع)رأ آلا
 هالو نويروث 1 هالو رولا
 هال رجلا هما "نبا

 مجرب ةتتجآ 44١ ”يعورجألا
 - مم مداب ىحآ موي ىئاجشأوا ىجآ
 هه مموجأ
 315 4قولزو ايلادا يزال برعلابادآ باتك

 رول صدا
 ادم وبدآ 1ابةيفامدا وةيمدآ وةنايمدا
 دحم انآ و54. رافلا ناذآ
 481 ( طخلا ) ىليجترطسالا ىارالا مع تورارآ
 مق دونرأ مده شرا
 موه دازا موه ازا
 139 نعام وده ليزا
 موم شياعا -7 ىلا

 مك قلل ١ ميسوم اهئاتسألا
 »ال1 ىلطسولا ايسآ واول انا
 104 راكشأا مف تا
 هوا لهن روشأ كلا موو روشآ

 ه4 موك قصأ
 موف هنآ 454 نغأ عا
 44٠ تاكوفا مد نرثآ
 ع4 ه6 44٠ نويفآ
 ادم اةيكترفا هكا 454 ةةمراطقا
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٠٠6 

 عقال آلا

 منوال جالا
 موال ليعامسالآ
 6.6 كمر لآ

 عمك ىنان لا
 486 تلاع لآ

 م٠. ناضور لآ

 6ه8.٠ تيس لآ
 تالا24م5 دوعس لآ
 ؟مةالءالا# سيمش لآ
 ة٠هرقس لآ

 موال فادملا

 هوب جوع لآ
 2١ بيرمغ لآ
 هز تارفلا لآ

 هيغل دع لآ

 ؛م١٠ ”كنرفالا

00 
 مو يتلا

 مك ىجاطلا

 140 ىسولألا

 ا
 407 ويمآ كاج روتكدلا
 م -.

 ونمو
 مهرس اط نالفو ىنآ

 برملا "هما نم ةيناثلا ةنسلا داوم عيل ثا سرب

 مم لآ
 موبعب بلاط ىبا لآ

 موي ديحوبا لآ

 موو هبوب لآ

 6.1 نياسجلا لآ
 ق.م دشار لآ

 ناو لجات نأ

 هي يرسرسا نودمسلا لآ

 و.ه بيش لآ
 ه.6 لاس لآ

0 
 مم ليقع لا

 211 سبع نأ
 عمة لا
 ممو نوطقق لآ
 مم فارصن 53

 44م0 ىالا
 محو هلآ

 موو غلطلا

 40م ليزك سيسكلا
 4ع جيا

 رس لما
 مح نأ
 عم. قمت

 موكا ىلا

 موم نيو اذهو نو ل

 مجرب بأ موجة يدهلا ىحمتوةتغ ىنآ
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 3 ةئساا داو عيل ثلاث سروف

 موج ةهآ عوج أ
 هد سجاب نيهآلا مجاب نما وا مهأ

 مجال ىآ 44م١ تاقودا
 مجببىرآ 2 مع ىلأ ىأ ىآ
 528م ةوبأ 524 اوبآ

 48ال ماما وبا هوك بأ

 44ل/ ( لثم ز ماعم عوج تيلتبا 4 كلرومويم طاقم
 مام سكملإو ءآ رلانم ماللا لاه عمال( نئءإءاتهدلا امظب ثيلتبا
 مو نيشاسلا ةاضقلا نم ىدا مهارإ 1١4 ( فارغاتلا )قاربالا

 45ج ىرصملا اشإب مهربا 6.ه(نينماا رحاب بقملا) مهرب

 م31 اشإب مهاربا 7 ؟مثااثااناخ ملس ناطلسلا رهصاشإب مهاربا

 ه1 ىرازفلا بيحن مهربا ”.وترودااكالمالاردماعايمهاربا

 مما ممتلي اا 1الو 1 وح تكف ىملس مهرب

 م١1 ناوكذ نإ مهربا هوا للخلامهربا هم
 ما حيبص نإ ميهرإا  ها/4 ركشملاص مهربا

 4311 برعلا كب مهربا 818 سابملاىك ىلوم سابملانيمهارإا
 146 ىرديخلا حصل مهرب ديسلا موو ىرامملا مهرب

 610289... ىجوجايلا بيلم مهرب م94. ”هقرفتم اذا مهرإا

 م١٠ ( رم ) ىميهاربالا مبا ىديوسلا كب يجانمهربا
 474 ( برالار -ع ) نإ 441١ مورجا نبا
 مو ريثالا نبا 40 ىئاسحالار وهج بانا

 15م امدح نأ هم مئون اة ىباىعالان ا

 07٠١ ىرب نبا 148 تيحم نبا
 موج هيج نأ 4 م4(لالهن ىلع نسحلاوءاوه)باوبلا نبا
 هوم ىزوجلا نبا "هلال عزبوج نبا
 همنم لع نا مخ داح نا

 009 بيطخلا نبا 7٠١ باشخلا نا
 1545119112 15هنالو ديشرلا نبا ريمالا هوهيهو وسي ناكلخنا

 ل ل ل
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 برعاا ةفل نم ةيلاثاا ةدسا! داو عبط كاان سري ١

 وق 1 21557/4 دوعسلا نبا ريمالا موال باكر نإ
 . رمل مااا

 مبلل ريفضلا معز طيوص نا وم ناملس نا
 ال4 نالمشلا نبا

 488 رعيمص نإ هرم حاصلا نا
 مسد سوواط نبا الو ىحيوض نإ
 151 سابع خبشلا نبا عم نولوط نبا

 م0م. ربلا دبع نا

 هزذ ىروتيدلا هييتق نبا  هومءهو5 سد نبا
 ١16 ىحالنإا "هلال ناطق نبا
 11م دربم نبا 581 ضام نا
 ؛مع اخميرمنإ عمم دمع نإ
 48م8 ىرصم نب مود هيوكدم نا
 يالا ٍلعيف عييدبلا لخدا سلوا ) زتعملا نبا #44 نابضمنبا
 كيل "51 لجمم نبا
 ملزوم ةلقم نبا ه1 هيو سسم ع مفقلا نا

 .ةههوييمزونوسل وسو مدتلا نا ربهءال4 ديم نبا
 »ل١٠ لاله نإ ةريشع 1؟.ءال6 لاذه نأ

 مزز ( رع ) هجم اهنا 74 هدا سلوب د

 ١١ اهؤامساءو اهتقيقح مويلا 'هنبا م7 سما :هنبا
 هام ىطيرارقلا قحسا وبا م4 م(وحتلا للع نم لوا) رشح قحساوبا
 مز؟ ىئازرملا بوباونا م44 ىلؤدلا دوسالا وبا
 هم قيدصأا ركب وبا موةناتسلاوبا
 موو ىنولآالا ىدنقا دومم ديسلا نيدلا بابش ءاثثلا وبا 'همالعلا
 عمم ساحتاا رفعج وبا ؟* تاريحج وبا

 سوه مو ىئاتسجسلا ملاح ولا سوم وحتااف فلا نملواىماؤرلا رفعجوب ا
 اذه ( عاصم 0 سح اونا هاج ؟5ةرافسواة رايس ةيحوأ
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 1 ةلماا داوع عم ثلاث سربف 1١ برعلا ةذإ نم

 نسخ وبا مالسالا سءش نبدلا بذهع ها14ةرانإ
 71 تيطتملا ليه نب دمحا ن ىلع

 1648( عاصم ) سوسح ثاثوبا 4 م4باوبا!نباوه لالهنب ىلع ن ملاوبا

 1848(عاصرم) نيسحوا ههه ىو زقا'ايرك زنبس راف نبدمحا نيسحلاوبا

 مسج ىلقلا ةزحونا "هزه ىريطلاناخرفلا نرع صفح وبا

 همي ةفيتح وبا مامالا موق ديجوبا لآ

 4م رمشلا رسسأ نم لوا ربك الا شالا باطخلاوبا 56 تملا وبا

 6١ هيدوبا هال ىدايالا داؤد وبا

 5٠١ عارذوبا "4 ىرافغلا رذوبا

 341 رالا سارلا وبا ١ ةيذوبا

 44مل ديزوبا 794 سوفرلا وبا

 18١ ليو رسولا  ه14: 611:64 66644 نيعب

 هملا/ ريشوب وأ رمشوب وا روشوبا موه ىديو سلا ديمدمم خيشاادؤمسلاوبا

 ©1410 ريخصوبا 455( وديرا ) نيرمشوبا

 م84 نيملا سارل رظاثلا دمحا زارطوبا هه( لاقع ) تايضلاوبا

 261 هيونرح نب هللا دنع وبا ماب. ىلظوتا

 م14ةيوارلا ىفوكلا ءاطأا مئيهلا نمحرلا ديعوبا 6٠6 نيس اهللا دبع ون امامالا

 موائوز# ةديبع وبا  عسويومس رزولا وخا ةلقعزب هللا ديعوبا

 1486184 براخت با هز4 ىرسصلا عونا

 “1١88 144 براقع وا 144 ماظعوبا

 #1424 ةلقمزب دمحم نع ربا مقال راطمتا ءالعلا وبا

 مي ءادقلا وبا 497,400 بيرغوبا
 0 ىتثمدلا ىلعنب رفعج لضفلا وبا خيشلا ه1 4يناهف.مالاجرفلاوبا

 ملال يديزلا ىلع اولا ىيسحلا دم نب ىضترملا نب دمم خيشلا ضيفلا وبا

 عوال طمق وبا م94 سوباقوبا

 1”تطمدالا ريثك ىالجا صوب 408 بالكنب ةرهزنب ىلثم دبعنإ سيقوبا

 38 ىرممملا ةراظن وبا الو( ةريزج ) ىموماوبا
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 عبو ( ةسردم ) ىكيوتاكلا قفتالا
 اهتناماو ةهئسلا هذه ىف دادقي ىف :ةمعطالا ناما هوس لئالا رمق
 عبله لبق موسم قاطتالا كريراطيلا عيارلا سويس انللا
 مدلل ةييويلا مم هير شءانسالا
 4م (هكر)ىدرجالا 4م(ىديوسلل)ةليوطة دم ذولا ةزاجاىفةلاع زا
 مب. نيماكملا دحا واله ةيملالا ةمكنطلا و :هيدتهلا "ةيوجالا
 نع نوياس>الا همها ممم 41مل ء.اسحالا

 ميه هوروا ءاملعدج |لاؤس نع ةهيوجالا نسحا
 10 ا جروب ءاشحا هز ه(باتك)مساقتلانسحا
 هوو ( لثم ) :ًامكلا نع لحا هده ( لثن ) ىجطلا ةراظنع لحا
 هدم( لثع ) تارف'ا ءام نم لحا هدم ؛ لد ) مالا نبا نم لحا

 الو دلال دحا  مماب ىناثزب دمحا خبشلا
 ةمةع6017 ممار دحا ها بطلا دمحا

 م.عو ىواشلا كب دمحا همه دومسلا كب دعا

 هو تنزع دمحا 14م4 طاطقلا ىدرورمسلا دمحا خبشلا
 دمج ملشلا ىلعني دحا هوه ىحلدلا ىلع نب دمحا

 ةوو سنراف نادمحا موو كب قئف دا ة.1 رامعزب دعا

 ةهآ؟ مهتما دمحم نا را ةازلس دم نب دما

 هزم ىوفألا ىوحتلا دح' ؟مه ىدنفا ثددم دما

 ةهز؟ فيو ندمحأ ةمونوعل مشاه نب دعا

 مج رضخالا م. لودلا راثآ ىف لوالا رابخا باتك

 مل (ةمح) فجتاا ىف افصلا ناوخا 494 ”همرطخا

 رصمخالا ءاب رصع 140 مخ رضخالا ريق

 46 رضيخالا رسق وه ام يح ساو
 0-3 ةيناقايا !ب رحل هسسانمم ءااقل ونال هيعدالا ه15(باتك) بناكلا بدا
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 16  برملا ههغل نم 'هيئاثلا هئسلا دا عيل ثلاث سربف

 6 م4٠1٠ 0طعهت مظع ربنل حبق فيحصت وهو مهدالا ا/ةةراشب ىدنفانومدا

 هزم 182000304 21©زت6 ريم درودا موي ١ تاودا

 6م :ما/ م/م نادلكلا ىلع درعس :هففاسا سدر ريش دا نارطملا

 11 هيلا ىضارالا مم نالسرا

 ١#) فقولا ىضارا 995-10 ثيعلا ىضارا
 مسج نيعبرالا ةدايز 407 دئارف عبرا
 الذ دادغب ىف نيضرالا رامسا عافترا 11هددقمل مس. نايبرالا

 41 ( باتك ) قطنملا لعف ةروجرا ماله ةرثرا وا ارثرا
 مال ىرثرالا رحبلا ساب ىديوسال مهدرو :هفسالفلا وم ىف ةزوجرا
 ركنانا داشرالا باتاك 416:454 ىئاروجلا شوخاموةيل نإ سيلاطاطسرا
 04 نيادلكلا ضررا منال دامملاو ةوبثاا

 ه6. نمرالا ؛مسءعملا دن رايد ىف ةديدجةدلب وا هيوطرالا
 481 ناروالا ىتمع نرالا 1مل ءلالو طرؤانرالا
 59 قارعلا ىف جارالا ماله ىساماربشلا سوؤك نم ىستحلا ءاورا

 ما( رمز دازالا 495( نيرهش وبا ) وديرا
 م6 ىرهزالا ماواملا نيرجاهملا مودَس دادغب ناك دادزا

 م قربزالا طش موم توزا

 موا سوم قريتسالا
 وق تاكاردتساو طالغالا ضعب جالسا 144 ( باتك ) راصيتسالا

 ىربنإاسدقملا :هءالع راصتناو ىري رحلاتاماقم ىلع باشا نإ تاكاردتسا

 م07 بورتسا نوج روتكدلا 7٠ ىرب رح ا نإل

 ١69 طوب ميتسالاوا توب ماسالا 841 رممااو نبل ةيءل دادمتسالا

 4م دامح نب قدسا 7784 نودرج قحسا

 45024٠١ ىناقراخلا دهتجملا هللا دسا هاه نيتح نب قحسا

 نييليئارسسالا ءطد مدس (:هيئاقلبلا برحلا ”هيسانع مهتيعدا ) نويليتارسالا
 م41 ةينودعملا ةرسالا 478 ةلودلا مصتل

 6مم نع ن١ فارسا خس اهراتسا كتهو ةايحا رارسسأ

 4506 ىريغاطسالا 31٠ فارما سرحسماتم+
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 86مم سوو سودق هطسأ (٠ طخلا ) ىلترطسالا
 نزيه ىرديحلا دمسا صو سودوخوطسا
 من8 ناركسملا راسا هنو ”هرايتخيلا سيئردعسا
 مهيب هيقوقسأ ؟49 لباوتلا ىا طاقسالا
 ٠64 زومركسا مسو# نيعلا كرحتملا ناكسا
 “6 ىناردتكسالا دما خبشلا م8 كب ردنكسا
 مايد ىنودكملا ردتكسا فاول ريكلا ردتكسا
 موو (بارعا ١ يلسالا نحب "هير دنكسالا
 44٠ اةميشلا دلع سي ددتلا بولسا 4084 ةردس نإ نسا
 ؟6هزإ هيون "هم وتلا ءامسالا دوه :هتيفدلايف ام ءامسا
 ومبروك ليعامسا ءاشلا مويإب ليعامسا لآ
 مج ىلمآلا نيدلا ردص ديسلا نبا ىوسوملا ليعامسا خيشلا
 فقورءملا فسوي نب دمع نإ فاسو نب ليعام-ا 748 ظعاولا نأ ليعامسا
 مسيو ( مامح ) رمسألا ؛ةه رضيخالاب
 موال ليسالا دخلا 414:41 عمسا
 ةهوءوو7 قارملا ىف نفسلا ءابغإ +6٠8 ةراجتلا نساحم ىلا ةراشالا باتكا
 ميه ىلإ جصالاو ... ىف اولفتشا 156 دادغب ىف رملا دادتشا
 نوي ةصاخشالا وو ركبرايد ىف لسعلا عج وا رابتشالا
 عوام قءعطماسع هيما منج عراوتلا قارمشا باتك
 جالو نارا ءايقشا ممل ىدنكلا سيقلا نإ ثعشالا

 404 ءاركشا 489 بيرغ ىباو :هفرق ىف ءايقشالا
 4 جاكشالا 00 "هيلي ركشالا

 مومو تانابنلا ضمب ىف ءالسلاو كاوشالا دوجو 6 ( ما ) ىركشالا
 4026 نويروشالا ةالمءاالوب روشا
 م١٠٠1 ( رمت ) رفصالا ميا نيسللا بامصا
 446 ناهفصا اب رفصا ليئاربج تنوكلا
 هو. تاكاردتساو طالغالا ضعب حالصا وووس ةعدقلا نامفصا
 روق جييسالا ةازومو4 ىىبصالا
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 ١7 برعلا :هفل نم ؟هيلاثلا "هئسلا داوم مج ثاانأ سره

 415 ةرصبلا ىف نمالا لبح بارطشا مو ناربا ىف بارطضالا

 )ال5 ( ةيقايع ةداط )ءاضفلاىف صاسرلا قالطا 20611 ( رمت ) قرطالا

 /ناقلباابرط (نيجين دنبلا) ىل ثم تاناما عوبب 170هاعهه ناكربلا :همطالا

 لاما نم ) ”هيحالصلا ىف :هيبرحلا هنامالا مب نيرحبلا يف "هيب رخلا ”هنامالا

 امس مج سةيئاقلبلا برحالة زصبلا هاما مام اهيف ةيبدالا "هناعالاو ( لسوملا

 7١8 ناقلبلا برحل دادقب "هنيدم "هاا 75+ نيرحبلاو نامع لما "هاما

 490448( باتك)'ىتنملا"هناما موهي'هيئاقلبلا ب رحالدادغي قوقح بتكم "تاما

 موا راجتعالا 000 ءاخيشلا :هليعالا

 15 ”هيمجالا ةغللا م19 ةيمظعالا شاد باصتعا

 م٠ رمش بارعا م٠1 برملا ةربزج ىلامش باها

 448 بزعإ بزعا 717ناسارخ ءاضق بارما
 «ا/؟مم مظعالا مامالا ه1 سيق ىثعا

 هما ه4 71511 ”ةيمظعالا 7٠٠١ مظعالا مامالا مماج

 ةهءو( بو') ىنابغالا 0 نييمظعالا م

 هالال كاجشاو هللا كمغا هال٠ باصتغالا

 697275 ره ز دل وغزانغا ذاتسالا روتك دلا هة.٠ تاكاردتساو طالغالا جالسا

 الا نايرسلا كريرطإ ىناثا مارق سويطانغا: رام

 114/415 ضافوضافا 8١ حلاصاا ريغو ملاصلا نيب قرفلا باتك نع ةدافا

 3٠٠١ ناتسنافتا م41 ريلاو سيلا ةبمل ىف مودقلاو قارتفالا

 456 نوطالفا ؟عومء»1 اوم نيب رغلا راكفا

 7ع ديفا 7 دوقا

 ( باتك ) 7م لامعالا لابقا 44٠ نويفا

 14154 همراتقا مهاب (هب لومقملا هفدرب ) تانقا

 088 سباج نب عرفالا منيع طاعتقا
 451 ( حاتفملا ) ديلقالا "عمو هميقو لسملا ماقا

 قهابلا ةدمع باتك حرش ىف كلاسملا موقا باتك م14 سديلقا باتد

 144 ةركا عج ركآلا عمو ىديوال ىقاشلا مامالا هقق ىف
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 برملا ةفل نم ةيلاثأا ةنسلا داوم عيل ثان سرهف 1

 ١١ ىلدكالا م45 ليلكا
 1م هقنمبل روكا :ةيليلكا
 ها ىمايسلاو ىبرحلا ردي كسصالا ريصق عقوم
 47 ىدتكلا ىنوكسلا كلملا ردبكا ه1 ردبكالا
 مكروب نويناباالا وو دوشأ لأ
 189 دوسا وبلا 0*1 دوجا وبلا
 دوم مزوبلا ١١م ىردي وبلا

 موب دايز لآ ٠م. ركب وبلا
 1ا/ زاب وبلا وقال قرسشم لآ
 موبعوا نادح وبلأ م5 رييوج وبلا
 موب ىدع تفيلخ وبلا ووجود ىديح ولأ
 ؟موزبءوواب اةماش وبلا 776 جارد وبلا

 17١6 سابع وبلا ١١4 ىببلس وبلا
 ١4 مظع وبلا ١6 باتع وبلا

 185 ىسيع وبلا 1٠ داوع وبلا
 1١6 جارف وبلا ممم نينيع وبلا دلب
 145 سيلم وبلا موب كركوبلا
 404 انداتلا لوك ناس وبلا

 ومس نويسارتسلالا ةلحي 44 ا

 الون 4س سياكل قارعلا ماوع ظافلا
 ةئيمااو ) ”هيعامتجالا ”هئيهلا عمي :هقلالا

 76 ريدلتا- نياولا همه طاومجممعع نانورتكلا

 هدام ور هال ىسولآلا ىركش دوخع
 ميقىزو (دوع) ىمولالا بابشلا 1187 ىسولالا ركاش دمحا ةفو

 مز1 ( رك) ناذرج ما س٠ نيويقالا ما ه» ىلا
 موج شونرطلا ما وه ةاكش ما اب حيبالسلا ما

 4مل ماع مآ الا نسواعلا ىلاما مو كوطلا ما
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 هوة نصاو درفلا ذاتسالا ؟..(هبا



 ١ 2 برعلا ةفل نم ةيئاثلا ةذسلا داوم عيل ثلاث سروف

 6448:8479 فرغلا ما 5*4 ( ورام ) براقملا ما

 ميو نيك مآ دايس... فرقلا ما ىف حصالاو فارغلا ما

 دمج :هتياهلا ما ويح ةلخم ما

 م44 ةرامالا رقع 455 ( يخوج ) امأ

 هملإ هما مم/مس ىلاق!ا ىلاما

 418( باتك ) برغااو قرسشلا لاثءا 081 ىديوال ةرئاسلا لاثمالا باتك
 هوز ةسفعفمف اه اليارما ىوعس مدعتع نمأ

 ه4/ ةيما هوز لقارما

 مو. دادي ىف دربااو راطءال 1م(فورذألا ىف هل تد) سدقلا وما
 ماو ناممالاو ًانامما نمعا و٠ برعلا رايدو قارعلا ىف راطمالا

 مالم ءادوسلا سوؤرلا تاوذ مالا هوم حكما

 ١١و ناريإ ىف نمالا 11 ةرودملا كالمالا

 ه٠ ( بقل ) ءآ مالا ريما 490( عزاولا ) ىالالا ريما

 44 طاطا توفاي ندلا نيما عوج 311:ةصداأال نيئمؤملا ريما

 عود 0زولد هللا ءاش نا 611 ىنابعلا نيمالا

 4عالو طقم انا مهمه ( ةلاسر ) قحلا الا

 1؟ةيولال( طخا ) ىراشالا ةوليؤر ونوم وعج رابالا
 وو ةطانةنلمس طتمع انمع طفنلا ايف ىرجم ه«وبا

 416 سيلقدبلا 3
 4م راثتنالا طغ هو دادنب ىف ىزيلكنا راحت

 47 ( ىديوسال ) ثيداحالا نم ءايحالا ىلام ىلع داقنالا ىف ةلاسر

 سوو رملالا مهاب ( لح ) سويزنالا
 هم. كيمتالا همم كمتالا

 7.17 ىلا اوزاحتا 455 ءاببشلا بلح ىف عبط ىبرع لما لوا
 مسيسرو دادقب ىف اهرامما مل راطمالا ساما

 وم 1مفسمأ قايسنالا #18 باقعالا باقلاو باياالا باسنا باك

 ممممو ل'مدكو ةيواسةمكماظناو ”هموظنا 1؟6ةليقبلاىف ديرب "هيمشءاعنا
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 برعلا هما نم 'هيلاثاا لا داوم عي ثا سرب 7

 مال (سطقا ىنع لاعب ال) حطاسم فئا
 ماا ىديوسال لئالدلا جرشلئاسولا عفلا باتك ١ جالس نادابع ىف راجفلا
 هأ4 ةرقنا مهيك رثثالا

 ءوروعورب وكس ”هيراشكنالا 494 ساكلا
 سرافجباخ ىف زيلكنالا ل14 نيرحبلا ىف زيلكتالا 7ر6 ةرتلكنا
 هم6 طقم ىف زيلكالا الو ناو

 موب مربرلا راونا ؟7١ خورشلا قوس راوي ةدوجوملا راجالا
 هءو نيمدقالا دنع ةروهشملا روقلا عاونا م١٠ ةرسصبلا رمت عاونا
 م.م اذمل اومتهاو ؟٠م اذه اومتها املا ناورشوتا

 روح ةروسلا لها 4917 لهالا

 ؛وونرنو امأ مةحجتوكلا رئاشعوا لها
 4ة8 لوالا سوما 4 سامعأ

 مهو نثاوا جمل راوهالا
 مز٠ زيلكتالا دياوا "ع تادفولا ى ىلع هميم بدالا ىف لئاوا

 مالا نيينادلكلا هلا ىناوا نييرصمال دباوا

 مم ةمالملا رييوا هاا هام يبدا

 455( يقل ) روأ 51١ (تارايس) لب وموتوا
 155 ( ءاكرولا ) كدوا 4071 نالوا ناروا
 ميو رياوأ مو 10, هس ادعم رشيق طسغ وا روتكدلا
 4.9 كل ىلوا موب دادش ىف مقا ىبسح متام لوا

 ه٠ نوم.ش دالوا 41١ نالا ةالوا

 ةمياصا وتوت نارا هو ءارآلا ىف ناديز ىجرج ماهوا
 4مم ( باك ) فوصتلا ىف بولطمال بااطلا لاصبا
 مو0 نييصن نارطم ايانبشرب ايايا عوام كراس وليا

 معو ريثع انثالا همالا قوريءوجج ةياضممم ةراعالا
 هاو ىرسك ناوبا
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 ؟١  برعلا 'هنل نم كل اود كا نر

 ءابلا فرح

 ا ا لال ء حابس 7 ع ب لباب م. ( ءآول ) نإبإب

 4٠4.١

 ١» نولبا 49531 درا وللاب

 ميك روت  هدكء فدل هوه نولبابلا

 الكا ىجيجاولا عماج مز5 ىجاجايلا نامعت
 ىو 1طهسصعأت ةريغص ةرخآب هام اعحإ

 مل١ ( رم ) ىناجذابلا 08424179 اياروداب

 همسك امراب لايج 168 ةجرإ

 عاف اشايلا ةىىروألا 071 ىدادغبلاىنايرسلاىروشب ليساب سقلا
 5 ليا سم انانعإب

 مخمد ىئابطاطلا رفا دم مالا رفايلا دمج

 مكه ( ماج رز زيوكابلا موس. ىرتستلا رقا الملا

 #40 ةروابلا هلل ( ف ) نيهابلا

 445 ّرثبلا 151 تبلا

 اكلعلكت هبا 4 ءآرتبلا

 441 ( باتك ) داحبلا 4724 ةدجبلا

 1445:4411 ىئارحبلا فسوب خييشلا م سرا رحب

 35 ىف-ذلا ىباقلا فيا مالكللا رحم باتك

 هرحأ هللا عملا كل كالا كال ا اق ثتيرحبلا

 ؟متنكمم منا ةريحم  هال(رم)دوحبلا هوو 6 رمز ةنب

 م٠4 لبا رمت رصق ه6 رستم

 مجم (ماخ) كتردبلا ه٠ ( رمت ) ىلادللا

 همحنضوأ رودللا "سلال ةعدب

 ههه عنامزلا عيدي 45 (بدالا لعىف هلخدا نم لوا) عيدا

 684 ةردييف عقولا ديدش رام ةهمئءقاب» (!اروداب)ةردب

 حوح هيماشلا رب »م ( هيمارالاب زا )

 م1261 كمارلا  موونجلا» زورلا زار
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 لا داوم عيل ثلاث سرق 3 برعلا *هفل نم هِناثلا ة

 ميناج بلهم أو ةةكماربلا رابخاىف بترملا ئاؤللا بات
 عونك ( يرث ) ةببلا هب ريربلا
 علو درب مجاب لافترباا
 ىه.,مهخ# ليبدريلا ريصق ”اوه صراقلا ال سزاقلا درعلا
 ةالل4ه40:4؟55( روب وا دورك ضر) نسبا هالك ذرب
 م ( تاسربلا ) لاكشربأا 45م اردسرب

 ٠١ سربلا م١٠ ( رمث ) موثيبلا

 ؟ةمل قرباا' مل (ناكش ما ) تاصربلا

 دوم هكرإ مهي راخلا قرب

 ةقال "ناي ةمطالا ىءع ناكربلا همهم شكرا
 ١00 ةهيكربا هبال نثك ربا
 ها426ه)١ ىكربلا رفعج ه٠. كمر نآ
 موقف ليمرلا هزل 16٠١1 كربلا اخ ن ىحم

 مول ىرز كحنرب هى١٠ ( رك )جانب

 كلا ىا زئربلا انافمن 2

 #1 نورب م١1 ( ركز ىنربلا
 ةمالبووم ةدير مسوي نكد ير
 م٠4 ىننلا هوم رلانوزب

 414 ىثاتبلا امون تسوي م40 رهااو سيلا هيغل
 .٠ ةقورسإ 1م. هيتس

 موو ( لدم ) نمادو شوج برضت كسب س٠4 رهلاو سيلا ة يعادي طسبإ
 4ممنلمو زامسبلا مم ةلوكس

 همك ءوكششي منال رواش
 456 كللا دنع نإ شب 16ش

 مز١ ( رم ) ركشبلا 4مع ىرشبلا
 .ةمقا والا“ همك شا مال موس امم ةرصبلا

 479 ةرصبلاوف بازحالا لابح مرتصت 554 ةرصبلا ىلا لكو
 ميج كساناا سرعت هج حبلا
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 ؟م#  برمعلا 'هفلنم :هيناثلا ةئسلا داوم عب ثاانث' سرب

 ١١ ةصوصعإلا 7+7 ىبدريمأ ليسن 'ىلعب خيشلا
 ةهم/ ماب لما ٠١4 ابوقعب

 هويه داح لمي وال ةلغلا

 44م ( ءام ) :هثيمبلا هئؤ داد لعب

 6517 دراشلا ريمبلا

 سو واما سك 1 مداد

 ماء م اهمها 126م

 هوو دادقب مم ىف ءارآ ضع هم. امالءوالاب

 ؟هه دادغبيف سكمملا تادراو هال ع هللا هيه يع دادي

 مجم امف ءآرقفلا رئاكتوقيضلا 1117 ابق ةهشيملاءالغودادغب ىف ناكسلا رئاكت

 مو. راسادتب عسو دادقبيل ريبكلا نوعاطلا

 لافت ةليغبلا ههه (باتك) ةامولا :هيفب
 4186 ناش ىلثا ىلطنا 158 ةلفبلاف قيرح

 1١8 تاوارضخلاو لوقا روذب مكوك هش

 م8 ةيشاطكسلا وا "ه.شاتكبلا همه شاطكبوا شاتكب

 م4 86عام ركب ه1 ىرصبلا ىن زاملا د6 نب ركب

 من4 ىارج ةركب من424 ةركب

 م٠4 دوعقلاو نيتركبلا هيما م44 ىسبورلا ةركب

 ة5كوم 8ءال لب هم. وم لب

 قدح 8امفا فس متسالب 497177 ىرذالبلا

 13و جيلالملا 418 طالبا

 164 مالبلا دوو قياالبلا

 14ل/ ( عاسرملا) ىلبابلا ىلا نيمالب

 مالو سم لاو دل همه لوبا

 هم, دادلب ىف اا دلي

 755 نيرحبلاىف مدقلا للا موونالا* زوردلب

 همم ماب م٠6 رءاثطاب
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 برملا "قل نم ؟هيلاثلا هسلاهاوم عيل ثلاث سرهف 4

 مرو ناقلبلا هوم موملب هذ1 ( رك ) قعلبلا

 هلال ىرصل مل واح زغبلا
 هال ىراشع ى هيالقا ع لب
 ايا ءس# سونيلا هدم ٠5 (باتك) برعلا لاوحا ىف برالا غولب
 مم١ ( ىرق ) اني 4١73قارملا ف ( ةووقلا ) نبلا هعادز
 م7 سلا تن رمز اهقداتبلا
 اوم رادتبلا مور دم

 416 سيلتدنب ممله نابع ردش
 0-10 نبيع دنبلا ءاضق فارشا به مالم طنبلا

 ؟والءلأ دساوتب مهيإ ةريدنس

 موال فرشا ون

 هدحعلا مك وتب 4همهيوبون
 ؟وا/ناقيخ وب ؟والناو١ طيطح ون

 14م اةتعاكا ملاسوب 71 باكر ومب

 376 دمس ونس موالد دس اوس

 ما/ ةلهاص ون و4 ديعسول
 مسج سايملا وم مم رخص وم

 مج. ةيطعوملا ١ 4م8.814 هللا دبع وني

 .٠+0 ريم واب 440 رمشجوتب

 1437 حورسوس م. مالونب

 44م7 لالهوت م10 رصتوتسا

 مهي ةجيبلا هذا بهووشب
 هوم ةلمملا موو زرع

 عقم 138طئادانة# سامج عقم 1ةةطدصم امم

 4ا/4 تارهلا رخاو مج ةملاع وبلا

 وم توبلا ماو طقم ءايء ىف رحل جراوبلا
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 "0 _برعلا ةغل نم ةيناثلا ةنسلا داوم عي ثلاث سربف
 ا طرا

 هو ىسوبلا 475 (دورمت سرب) ايسروب

 404 ةلاقوب 544 ىريسوبلا

 8048424174 ىونيوب . ب سلوبب 408 نالو

 هم "ةيوبلا هو. سنا [آوسصتلامد نوتلمه سلوب

 هال للا ما ىلا ىمتنملا ابي بالا موي هوب لآ

 م١٠ (رمث ) ضايبلا 0 *91/ىناثااناغ ديزايبناطاسلا

 مب ( سلدنالا ىف ) "همكملا تيب مققكاكل بيلا

 ؟ةسناتدأ ؟١٠هءمح "هينيبلا 7/ سدقملات ردح

 194 رادبلا م05 دو ةةميطم

 "م٠ اهيف ةةمرطم لوا لابس توري "هوو ( رمز خديلا

 6٠١ ( رم ) ىنوريبلا 708 ىنوريبلا

 400 ( يرق ) روباخ شيب 764 تا ىنوربب

 158 ىئابكييلا 81٠١ ( رمت ) لغبلا شب

 7716-7770 4ةنيرهملا نيب 14 خوتسولب

 ةمتاا هع سيب توب 1 مهم راوبلا

 ١91 [ عاسرملا ] سوقوا زويبإ
 هاتلا فرح

 4/9 [ ةريزج ] ؟ ةويات همس 0هتممص ةدصغطت# ن نيأتلا

 م46 سورملا جا 41 ىلعلادبع نيدلا جان

 1501 فجحتااىحاون ىف :هجاتلا وسو "هيجاتلا 11 ىجاتلا

 0 رعلا ةقالا بادآ خب راباتكد 6« هل 9(باتك) ب رعلاةفللا بادآ ران

 ناديز ىدنفا ىجرمل ١ هفالا باد خل ران باتك نع ىناثلا ءزجلا دن

 084 لوالا راثآ و لودلا رابخا معران نيل كلا

 154 مالسالا ع رات رصتخم ماا مالسالاع ران نم لوالاءزجلا

 نييسابلا ءافلخلا نمز ىف دادس عادا ؟الو ىدادغبلا بيطخللدادغي ع. را

 ههموم؟ عارم فيلأت' مسب ناكلخ نا غرد

 م٠6 نييسابملا ءافلخلا خغررا ؟الو ىدبوسل ع ران
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 لاداوم عسب برملا اهغل نم ةهيئاثلا اهل ثأاث سربف

 مسج نيسحلا ربقوا ءالبرك سيسأت ماله (باتك) ”هعيشا

 مون ثهاتأا ٠١5 امان

 م01 كولا ةحيصن ىف كويسملا ريثاا اس ةةيبرعلا ”هفالاىف ثينأتلا
 516 نوعرفلا رديم خيشلا عربت 1178 ىنج ديجللا دبع عمت

 م.م ةرمخاب ىىاومال ةر سلا باتك م55 ىبارعأ جبش عربت

 ادق ]) عويس  ةةمالمال ةريعبتلا
 م. ”هيلاطا نورقلا ىف قارعلا ةرامت هلا ( رم ) ىلا

 مو سرق رايد نيبو ق'رعلا رايد

 444 جاشوقال ديرجناا حرش عوم "هيراجتا'قارعلا ةلاح
 موال دمحتلا قى ناَسال عملا موب عمجتلا 55 لاس ال دمجحتاا
 73١» برمأ! ءارما باح مو6 ءالبرك ىف ىتطو ني

 زلدااقل# معي بفحتلا راد مماب زئاتطا مرتو ةلاسر
 ىف راهزالا هزمت باتك

 منو باعأ مو مارعالا ريخ ىف ماركلا

 م-6 اهنم جرخم لاس ليوحتلا
 منو فوزا ساس ني ماسلا ثمتااوأ مسالا فيي

 م05 تاكرا ريع غاشم لبس ةةيلخم
 معو رالاو ءوشنلا ولوحتأا بهدم يعاد

 دنع سيردتلا ةهقيرطو ةءارقلا باتك ؟هال ( ىلع وال باتك) بيردتلا

 ميم مدنا 4”و قارعلا ىف هع
 مالا ( باتك ) ىرفصال كلفلا ىف ىموطلا ةركدت
 ىف "هيمالسالا ةهيرتلا بالكم 194 #18 برعلا ءاسن ىف نع
 موري دع نإ رحم ريغصلا نإ ةمحرا ةعو اتيمعألا

 محار اهاكاد نائسرتا موال هوب رج نا هللا دع ىبا ةجرر
 موو زوع عر يرسل مو اع ر
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 0 برعلا :هغا نم ةلاثلا ةئسلا داوه عي ثلاث سروف

 م6 ةزوهز ماو زوعرت

 اول كرملا ميو ىزوعر

 مهم تيكذلا 400 عملتو هساسواو ىتاويحلا بيكرتلا
 هجم ىذمرلا لاله ةكرت

 عوت ىمورتلا هالك زورد ىنءع

 ١و4. كيرتلا ما/*؟ ىردوكالد

 مسيو ةةمولستلا نونا

 مما بلاط ىبانب دم سلاجملاةنيزو سنالاةءل:ب

 شو فيضقلا نيمت مام ردصملاب :هيمستلا

1 

 رو نيمسلا ف.

 ١ تاهبشتلا ع5 !'هووماومج كنأ --

 معم(هعضو نملوا)فيرصتلا مسا مابه تاناو ل ادنعنيزتلاوموشتلا

 م0 فوصتلا لعيف !ةلاسر مال ذابان زيط مسال باتكلا فحصت

 106 عرعتتع ةصتسقلع ىناويحلا م.طتلا 508 ننحصالاو ىنعلضتلا

 1017 ةباتكلا راوداو طقخلا تاروطت ٠ 21كةسم»نارووع دوطتلا

 418 عارب لفط لمطلا عوسيل ديعتلا باك م.م نوامتلا

 74 مولعلا تاغ ميم ةزورعآ
 ؟49. ( رافط ) راغت ه8 ىبدالا ما 3

 ”هيماعظافلاةلومحملا "ةحيصفلا ظافلالاماوعلا ريفأ الو ءآورلا ةلاح ريغت

 مكه ةرومشم

 م.و دعاط سنه( ةديرج ) ركفتلا

 الا ظيرقتلا با 4اداوسلا ىف هعارزل مدقت

 ملل ًاريط صم لب (لاّشال) ريط ىلا صخقا ويه دش

 4 مناياهو ىعو# مالسلا راد
 1 1 1لاربأ هشيمملاءالغو دادغب ىف ناكسلا ا مة4 مهتيظتو ةهميشلاتهب رح ىف ثحب

 419 (باتك ):هغالبلا جن ظعاومةدمعىفةمكتلاةلاسر 15١1 تيركت

300 

 151 ( ىبر ىثوك ) مهربا ىلبحوا مهراا لت
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 برمعلا :هغل م ةهيناثلا "هتسلا داو» عي ثلاث سرب م

 مسي ”ةيحوبالت 455( ولتىا ) حوالالت
 1١84 باهش لت ١1ه ةلئاثلا

 همع مالت هم4 ,مؤالت
 مور مقلتلا موج ىحاشلا

 1١ ةدلمس 111 ىلئلوج 9 حوالا نتوا(شح )ولت
 م. نوديزناا ةلاسر حرشف نونملا ماك 1م. لاق
 مالو رقع 6 رم
 وو تهتتلا الو طايقلا

 مال قا رملا رايد نهم يصاس ف بيقذآلا ٠# هدابتجالاو ديلقتلا ناب ىفءاق د صالاهذن

 444 ( باتك ) بيذهنلا م.م راكفالا ريونت
 وم توتلا ؟49 لباوتلا

 هي ديحوتلا باتك اله ءايتوتلا
 مهو هيروتأا 56 (بعيط لوا ) ةاروتلا

 مج ىديوسلل نيقلادقعلا باتك حرش نييبتااو حيضوتلا
 4١ كين ١مل نوتلا
 مسيوم ءاعا ملل ةيستلا "اك نيريت

 ءاثلا فرح
 ملك ىناث لآ موع ”,٠ن ءافلا ل مج .ماثلا

 مدح ىناتنإ مساق خبشلا ممل ىناثنب دمحا خيشلا
 مام( رهن ) دائللاع(نسحلاوبالةرقنب تبا
 امه ( عاصم ) سوسح ثلثونا ؛ةه اجعل عالق ثالث
 ةرسسسالا دج دمحلا ىو ( خيدشلا ) ىلولا < جم ةزمحاوبا . ىلاقلا
 ,معمووج ةيودمملا مالؤودح ا تنيرودويأ

 مدجلا فرح
 1 ورا خبشلا م راج
 174 سباج م5 ىراسنالا هادم نب رباج
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 ؟4 برعلا هنا نم ؟هيلاثلا 'هئدلا داوم عبط ثلاث سربف

 م٠ال ( باتك )اهليلعتو ”هيبذاحلا و, ةةيرداج

 مو زأجلا مها ساوحلا هللا راج

 م95 نالوج مساج [61١ رم ] رفصالا نارساجلا
 ملل ىلطا الملا دم خبشلا نبا مماج خيشلا 108 صي٠ءجنب دمحللا مساج

 1١١17 ربكالا ىلعلا دمع مساج ١؟ةىواملصلا دمحلا مساج

 دال ةجوقالا سو هيااحلا ىلعةلادل' دعا
 4017 وبما كاج روتكدلا وسلاع ىمج كلا

 169 توبلاا 448[ ءوحو للا ] لاج
 4145 [باتك ]تامدقملا عماج الك سيف تسلا عماج  و/+ ىمجحالا بيبح عماج

 هاه رواناج عوج وكرام ناس :ةمماج

 هلو روناج هلو دوأ ناج

 191 (عاصرملا )شوراج 780 توريبىف مورال سوج رواج سيدقلا ”ةعيطم

 1٠ ليلج 161 ةهياكلا ب :هيلهلا

 7ك رفصاليئاربج تاوكلا مس _مسو [تاناوحلا ف] ةعاجشلا ىعدي نايجلا

 15١ [ ىد ىنوك ] مهربالبجوا ميهاربا لت 76 ليربج

 73177 نيرحبلا ىف ناخدلا ليج "16 دوسالا ليلا

 عنج ربما 0مادعسم امساليوناوربلا ىا ىلوالا ةلخا

 عنك مالمعست» ةلحلا

 ادنلكة كنج روحا مسملال لبحلا

 هوه لححلا 445 ةلجلا ةديب

 ممع ة1مصطموعم تريامعتمع كالا بدخحلا

 454 اردج 16٠ روجخملا

 مة لودجلا هل1 [ رك ] مدخلا

 61١ [ رم ] ىاذجلا م11 دادغي فاشن ->ديدجةلحع
 7٠١٠ تايارج 444 [ داو ]بارج

 617 ىناجرجلا دوم نب رفمج الو لسوملا لارج

 ه6 ايا رج رج
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 برعلا ةغل نم ةيناثلا ةئسلا داوع عا طل ثنا سرنا 5

 م04 قرم ىرتعد ىجرج 013 [دادغ] ةرضالا لارج
 458 ىدشارب هخرج ةهوو.موونوأناديز ىح رج

 مالو [ هتيدم ] ءاعرطلا ةححيوكم [ةتيدم] شرج
 مم. ”هيمسرلا ةهيروس ةديرج بيرللا  ووونوو مصصتأ هىرخلا

 ؛نو ارزجا هرج دالك نب عازج معو ناطلا :ديرح
 ةك11 48 عجرون وال ( طخ ) مزطلا ةئويؤكمو ( :ردجو هاوراندز

 موو تيزقلا وا تهيزحلا 454 ةمزجل

 لوو هيراسحلا كونو ةربزج

 رقه ةئيفسلا دسج الوم تسحلا
 601 ضاصخلا آ عمه دادغب مج

 ميج سرولو ةرامحلا خاشع  هذ٠ ( رك ) ىدامجلا
 موج زملا هلل ( رم ) دورملا
 ه.م ( نودمسلا دادجا نم ) 'هةحطلا رفعج هذؤءهزإ ىمربلا رفعج

 617.( ىمايعلا :ةقيلخلا ) لكوتملا رفعج

 ؟م1:784يو قداصلا رفن روهشلا دمم نبا رفمج

 ١1» هي رقما وا ىرفمجلا 2 ”م+ هيولوق نب رفعج
 روز عدتما# لج الد زاب كج
 هما كب لالج  ةال( طقلقملا ) فالجلا

 ميو ىيسحلا ندلا لالج 765 ىنورلا ندلا لالج

 مس. ىلالحلا داب( سود ) ولالج
 1١ه, راناج "م١٠ قاج

 1١ الولج اوم ةقالجلا

 همس عسا ( طخلا ) ليلخلا 7٠١ بيلج

 داك( بيرد )ولبللا دم( ةبرد) ةيلجلا

 م.م ( نودمسلا دادجا ) نم راج 3+ ( بود ) ةليللا

 ةعرفمج مصست» لوس د ىرستام ةعاطا

 مو ىمداقلا نيدلا لاج خبشلا ؟مهيلوه.عم ( دادقب ىلاو ) كب لاج
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 انخلا برعلا "هنأ نم هيئاثلا اهئسلا داوم ع تا ني روهخ

 مال ( باتك ) هيناملسلا ”هموظألا حرش" قالا تاناخلا

 1و تلا »1 ىديوسال ةرامتسالا ىف تاناخلا باتك
 هل ( رم ) عملا 479 (ةنيدم) لامجج

 الاب نانماوا دحاو دارملاو عمل اركذ ىمناتنالاهبدارب ىذلا عمجا

 179:17 ها/6 6+ ىدايالا سباح تب عج 9/٠ عمل ادارملاو فحاولا يركذ
 هيلا

 ال6 نامي قاقتالا هيج عمك ستصل و ما“

 افلم يس اةيبرع تايم ١ هس ةاجتلاةديسىلا مثال هيريخ "هيج

 عال تيوكلاىف ةهيبرعلا هيج 9س تيوكلاو نير حبلا فةيعج
 عموم( يود )ةوهلا لح 401 لما

 ةمدسإلا ةرهجطا باتكسو اميق(ةمرد)دوملا لح

 ه8: 0#444زل ىراعزلا قدس نيج موال وخلا

 4ةال( ناكر مسا ر هسارب نج 1 ١ ةمداز لي حىسيعتافو

 م١1 ( رمت ) ىرساملا ةبى!تطامارع نإ نيسان نامل سهاط ىبا
 ١ ماو ( عضوم ) روانخا هلل( رك ) ى

 ةهنغ كل ذخ هكا 1 1ال؟ىروس عالتلول لدنلا

 169 ةينج همح كنا

 عدم [ةشدم] ةشارهج 4552456 (ةسدنز شاروج

 مال ىمتالا لهجلا ة58 ىئارهجلا

 1437:4531 راددأكلا داوج ديسا مذا رع زدنيحلا

 تيقاوملاو هليقلا ةقرعم ىف تيقاويلاو يهاوحملا 506 ىراوج

 م لاو

 اككترامعلا لهادوج

 41/1 ىلدوغأ ىءعىروخلا
 ١" ىلالوج هما فوحلا

 ه11 [ ىزيلكنا فاؤ٠ ]صنوج م07 بارتس أوج روةكودلا

 اهوا 447 رهطلا نباتةمالعال [باتكز دمض
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 برملا هل نم "هيناثلا ةئسلا داوم عبط ثلاث سربف 0 +
 ميال رييوجلا اال ىسوو ىرهوجلا م.رب ع باتك] ماركلا تبلا همئاو مالعالا ةداسلا حدم ق مالكلا ةيهوج
 و حج 4 مج-5م7 [خيش] ةيرعلا دميوقوا دعيوج
 61٠١ ( رمت ) ناوسيملا 6٠١ [رم ]اجيج
 م61 ىليملا م1 ناليج
 «وك هيجرويج مان ةيحيرتالاب ايليا امو ةهيبرعلا ملا

 ءاحلا فرح

 ١4 سيال هرصمج» لئاع
 موي ناشخ جاحلا سءرب (باتك )'ىبنتااو ىمتاحلا ةرظانم
 مد ةرارزز بجاح ىو ىحتف جاحلا ةلحم
 لدم فودكلا ”هنداح مهرب احلا نقلا
 مس. 6 كب مزاح ةاالنملك نيمكب ىراحلا

 ىدنلارطق حرش ىلع ذهاوشو :هيشاح مما (باتك )هب سهزالا حرش ىلع هيشاح

 عسب [ ىديو-ال ] وحتلا يف
 "الو تادابملا ءزج ىلع ”هيشاح مالو "هئيهلا لعف ”هيشاح
 مره[ باتك ] مهرخأت رسوأ نييرصملا رضاع ةوهللا دبع الثملا "هيشاح
 760 ةيماظناا "هس ,ردملا بدك قا رحاودادحلا نبا مامالاةظفاح هايم ميما وبا ظئاحلا
 عوم ةيراجتلا قارملا ةلاح هدم هلل مالا
 ووو ىواحلا نوب قلع هناطستوسع ىتربكلا ضعءاحلا

 همه ليما ركب ”ةشيحلا دالب
 #40 رمتالا ليس سيو[ةديرج]نيتملا لوطا
 ١مثإ لالشلا بيبح هيسلا ةاج ايش بيح ل ىمجتالا بييح عماج عويلاسإا بيبح
 449 زاجحلا مجاب لفثللا
 71 ىدي و سال ايهالسالا ق رغل قاتل ةيمطقل يجمل ورسم قال او نزلا عع ماجحلا
 مهرب لجحلا 0 مسا دوسالا رجحلا
 همه ( بكر ىنمي ) ةردح اه قاما
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 مس ١ برملا ةغل نم ةيناثلا ةئسلا داوم عيل ثااث سرهف

 655 1؟نررئو نيه آالاوابصلاديدح  «مس(ةرمعلا نم عون ضع يردحلا
 4(ىدبو لل باتك )ةيرمشع ىن'الا ىلع ا دردي دحلا لسالس ساس قع ىف ديدحلا

 م١1 (رمت)ر خلا »الو .اروزلا قدح

 الال دادغيىف قئارحلا ب قيزرح عمج قئارحلا
 هال؟ ىبرح 4472714(بارمعا)برح
 ه8 جرح ديسلا ه1 ١ (رم) ىئرحلا

 3٠ "ةيبرعلا تاكرملا هدام ةهصق رحلا

 445 نولعالا بررخلا عم [باعا]نوئدالا بورحلا

 494 ”«رورحلا 4و ءارورح

 مدام (.أو) ريرح هير

 3117# ضارحو ضارحو ءاصرح ىلع لب نوصير> ىلع عمج ال صارخ
 همه دادنب فقيرح ؟54دادغب ف نماءمارادؤقيرح

 م0( باتك) شك !سمىف(سيا وب ):.حلا م٠4 نويواسحلا
 599251[ رئاشع]نسحلا ه.ونودملادج (ةرامص نا نئابروبشلا) نسح
 ه٠ة(نودعلا) دادجا نم نحل ه1 نب ز ىمع( نس ) نسح

 م4, بلاط ىب'نب ىلعني طبسلا ن-حلا ه١ 6 ىزرا وخلا ىموم نب نسملا
 815 لسن نسا 74 ىركسملا نسحلابر ومشملا ىلع نب نسحلا

 ةميشلاةيرح ف ث حب

 همك ىدتتا قدح هملال اشاب اضرنسح

 م48 نونشلا ىداعلا نوسح همم رادرتلدلا كب ىنسح

 ىنأ نإ ىلع نبا ديمستلا ني_سحلا ه1 سنايلنبههلادبعنمءاقلا نب نيهلا
 7م هاك معلوم رح 711 ابوس تااط

 5مل ءويحم مسج دب
 184 صماثلا نيسح ه٠ ة(نودعسلا دامجا نم)رغسالا نيسح

 816 6978ىفجنااءاطغلا ف شاك لآ نيسحلادخم 22م4 ىداألا نيح

 1م زايمكن نيسح مالو ىديوسلا نيسحالملا

 مهم لايشلا مازح روف ةيراط حلا
 "1م نيدلا ناهرب نيسح ديسلا م٠6 (رمت )دكزحلا
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 برملا "هل نم "هيئاثلا :هئسلا داو» عي ثلا سرج م4

 م٠5 ىوارلا ىدتنانيسحالملا 188 هللا دملا نيسح
 77.نعرص نب نيسحالملا 1 مسدملانيسح هوس دقع نإ نيسحلا
 م٠7 ىدادغبلا ىف: رمعملاحون نب نيسح خبشلا

 م١1 [ رمت ] فشحلا مول اهفشن 49907801( ريغ ) هيليسحلا
 16,91( بارعالا دنع مسر ) ناصحلا 407 ج]وومزا]و جاكشالاوشح
 ثا ةةيويصخلا رجال ةيصحلا
 448 ةميشاا دنع سوردألا روضح ميم ريغحلا
 م. ةاضوضلانم ةذوخأم ةاضوضلا 44 ٠ةميشاادنءىجراطلاروضحلا
 الا [ةديصق] لب وبااديعب ليام !ةواف مسحب تافحلا 14٠١ ةيطخلا

 هزه .1آ يماني نييلاملالا تايرفح حالو تيوكأ!ىفةيزاوترارإبآ رفع
 ممم ماشلاو ”هيتفحلا ةعبطملا 78 كب ىتفح فسان

 4مم لحتاا نع قئاقح  ؟هم [ ةديرج ] قحلا
 م0097 مظملا كب تح  س.رب[ةيكرتلاةغللاب] لو هلا قوقح باك
 ؟1ةديشر دمع دادتم مك 'ىلوا !همو ؟ةقن593:51(ب'سعا) ماكل
 لبالا درو ثحبىف سومأقلا ةرابع ل>ىف ةلاسر وه كي تدكح دعا

 عب [ ىديودال ]
 عجب[ ىدب و#لل] نب دلاءام زغا لح ىفةلاسر صال[ ىدب و -ال] موملا ىف زغا لح ىفةلا-ر
 ه5 جالا 4م[ ىدبوفل]ة شاملا زغا لح ىفةلا- د
 موزاسوم ةةيلالطلا هم. نزاع قالطلا مهاب جالا

 م4044 9 ةلغل 44ص باح

 مهمه ثان ىلإال ًارن رمشلا لح هج ”هيديزملا هللا
 1م نيدحلا ىداح مؤ م[ تاقاعملا عج نم لوا]:يوارلادامح

 مة راقا موه راعا قرب

 ٠6 نومززو لامعا عمه [ تان ] "ةطاملا
 اله ىدتتا لوسر جاحلا ماح مد ةلامللا
 "دج لصق ديسلا لحم كيب دج هوؤ'هم0ىتراقلاغرؤلالادح

 موي نويئادخا رسوب ناملسلا دج

 مورت فوكلاق نمار دوك نا ىدتفا ىدح لامع 1و دخلا ادع
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 75-3 برعأا ادق نم هساثلا هينا داوم عي ثان يعرب

 ةوسال# ل4 نير ليج ؟؛رخ
 115 قف هام اثح

 هنعمل موه ناغومح

 رسشااديسلا ىمع] لو هول ه1 م7 4464 نروح

 ١ ةرسالا ىف ةلومع ١ 751غ نا رفناكيىدح

 هيما 11 1مطيوسنا دو سوو ةهيديطاتةمبصملا
 موقنإلو ىديما ه44 ىثا

 رجس ةسارحا هطالا انمالو تناكم ءانا هي

 21 ريج طخ 0 كب ىدح :

 مم4مل وكول ماسرلا اهيمانح م. ىناموالا اح

 موال ةيشاتع م11 أوك نح عج لشان>

 السا هلم امو سوبتخاو امه زودأ

 هلثم امه ضو: طاو. نس يتغاو“ هلثم امه شو
 طوس نورس تناسأ ذهليكمل (برض) صوينخلا

 ١مه ةلودنح مكال فوتحلا

 مجال ىنشنح ه5ال لدنح

 44ك ةقلح ىداو محال ىلودتح

 م14 ىدن.ءا!قحسا نب نيدح هاه نين

 قالوا كوخ دوم ةسوحط
 ام تازروحلا ةةحوح ؛مهاماملا ةيذاطا لوح

 مكاو ىل مايو تا
 هذا

6 5 

 ١1م8 ىرديخلا حيصت مهرب ديسأا همي مسو لابخا

 عون ةيردحلا 145 ىرديللا دمسإ

 245904117 ىربطلا طخلا  ةهزدنهز 14 هملول

 هوم لجرلا لءبح ها5 نيمكب ىربملا
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 3 .نرقلا فإن 3 داوم عني تاثسرمف 65

 48٠ لجرف : اويح مو رهللا ليج
 4م لجرفسلا نع ةويح 18141451 زاركتتو تاناويلا سايل

 ءالا فرح

 راو ةقوشاخ عمدنلوو روباطلا
 هالو كمال اشاب دع هالو ىكساخلا عماج
 كأأ عمو ( راط ) روضاخلا

 الو لا لآ

 هوم داق ناغ 1مم م0211 صلاخلا
 ه.6 نادناخ 74 جاجدلا ناغا

 4مم ءاربخ عج ىرابخلا ءالوبكنو نيساخ
 مورب ليسالا دطلا موه زالتخ همه بلا
 1و :1موحن امم فورفخ اوه ةرذخ
 روز اهنجاوأ هش كل ذخ مقيم ”ةعذلا

 هنو بارخلا ريصق 186 ( عاصم ) ةريذخ
 وهم التوطا“ فورذخ : ةرارخ :19٠ لمح ةرارخلا

 ىو اعازسا سوه اهارق ىف ةيلهالا يئاكملا المعمم ناعارخ

 م1137 برخلا مابإل صم بئارخ

 1319/ناسرخلا 2 مج ( دلب ) جرخلا
 ( 444 ناويح ) قنرلا همهذا' همرخوا مرغ
 444 ( تين ) ىازخلا لوب هلي رشا
 لجو جرزكلا مهو دادقب فارشا بيش بتك ”ازخ

 م14نج5.مو ناغ لعزخ خبشلا 1١م نودعسلا اغاب نعزخ خبشلا
 او دج 2 ممم :هيرابتحيلاو وه

 ليك ذاارسخا ه١ ( رع ) ىناوتسحلا

 عملا فوسألا نانا ىف ساحتلا ىنع برقلا 4٠ نايعوبق كب ورسمخ
 موب ناشخ جاغا هم فادحلا
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 سلا برعلا اهقا نم "هيئاثلا "هثسلا داوم عيمج تان سروف

 هوس ليلا مثخ وم ةةيشخلا

 اةهماع ةرظنو هتبرت نحو قارعأا ضرا بمخ 404 مرش

 مم باضخلاو ةلامر درس اساس هتالغ ىف
 عم دادغإب ىف رغحلا ماقع همم مراضخ 7 راضقلا عماج

 هم( ءامز ءارضخ هاجس رضا

 1مخ ماسلا ريضخ  هل1 ( رع ) يرضخ
 174 ةريضخلا 147 تاريضألا ةليق

 عمو وعل ضخستلا طخطا عال هءاتكلا راوداوا طاطا تاروت

 مهم راطخا عمو ( طخر خستا

 مهو رمش مو ةرطقللا

 1504 فلا موو بيطخلا كن ىز
 هول ةيفخ هم سفخلا

 داخطلا نرقأا نابعا ىفء رئالا "هصالخ و1 كلام نبال 'هسالخلا باتك

 م0017 ناحرلا دشيف ءلاقملا 'هسالخ ممم باتك مشع

 1١17 بارعالا خعراشا علخا 2 م11 ىنالخلا خيشلا
 م4مةرصبلا ىف عاملا 'ثدحا نم لواوه ( ىتمسالا عم ) رمحالا باخ

 ١4 جهرملا فاخا 148 شاملا باخ

 ه.ه نامع جلخ 0 هم+ ناكلخ نإ عا

 604/1 ؟ا/ اك سرق جيلخ

 418 ركذتو ثنونةظفل :هفياخلا وم سراف جيلخ رابخا

 ملال ىدارملا ىذا للاخ دمع موه نيملا باتك بحاص ليلخلا

 مم ةهيلوالا قزس دحا نبا للدخلا

 مو ىناخ عموم ىراخ

 1421191 ةهيدابالا سحلا تب هم مالو رجلا

 ؟ #88 ىقتحلا سنجلا 214 ةدلب يسيل
 وب ةيرتخ وم قدنخلا
 مغ ىراذحلا
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 برعلا ةفل ن

 واب لعوشلل# (موق)رطاوغ هك١ [ رع ىزراوللا

 مالو ىراست ولا ىلع دم ميو سرج. 4ونوال قوما
 هلاك[ رع جوراخل همك ةراوخلا

 طاتفسمم سمو لالا ائسساشسل ل مئاغ

 مرو ةهياايطا تاياورلا ىف : مع

 "م1 ىريخطلا نع 1و يح

 2117م8 كب ىربخ فرصتملا 1:11 رومتيخلا

 هو» موشيخلا 101 جوذسيحلا
 ١/6 ىحلا طبخ 01٠١ [ رمت ] موشيخلا
 54 ءاكمبلا 186 طي خاهدحاو طوبحلا

 لادلا فرح
 مو. داد 684فرامملاةرئادبح
 منيف مالسلا راد ةةميطم جديا وه يعوق مالسلا راد

 44 اةميعلا دلع ملا راد 451 (بحاص ىني )راد

 414 كللا راد 4 م1(ايف عدت طوطخ دوجو) هوب دخلا تكلا راد
 #45 ىدشارب راد 191 ةرادلا

 418 نويراد مريبالا نيراد

 معز ةةيلاصال لادلا هةونفم عواد

 ةمم قنادلا مومو نمادلا

 10 ىناليكلا ىدتكا دواد موو تةهادلا

 4مم دادقب قاشإب دواد مءاجو ءمعامح (ريبكا'ريزولا) اشايدواد

 ميو تاب اله ناغ دواد

 47 شبدلا و1 تابدلا

 هلال سوبدلا (ءام را )و1 ةبد

 1/1 وول ةوع اموال هور الإ اوس“ ةلحد ١١و ىنوبدلا ديشر

 . هما م. ىبد
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 مه 0 برعلا ةغل نم ةيئاثلا ةئدلا داوم عيمج ثلاث سرهف

 4مم ةريبكلا ةلجد ةدايز 4 ؟عدادسالا فهضوةلج دندؤز

 ١ ةال؟ء ماجا ل ءلالو ليجد 6١4 تارفلاو ةجد

 444 ( رئاط) ةخالا مسسساب ناخدلا ليج

 نسا ىتوفايااوردلا باتك موك رورد ايم رد

 محار يجاردلا موري سوو سوم,باردلا عاشو باردلا
 ما ةروثملا ةيختملا رردلا هم ( طخ ) جرددلا

 موج اةكردلا عمك (ةدلب ) ةيعردلا
 616 سومودد باتك هما ىبوردلا كب نبدل'ءالع د# 1و ثيحردلا

 هلا ىنامفسالا دمحم شيورد هال4 زورد

 ملح ىنوراملاوكررطيلابئاناا نرد ف-وبنارطم لا

 744 ةتسدلا 455(ىسين ىعوميمادوا) مرد

 هلال ء مس ا سحا سرة (ةير صبة دب رج) د وتسدلا
 171 (ناقابلا برح ىفةلودلا شوج ةرمصنا)ءاطدلا* 4 ٠ (ةوملص!!نيب وهن ق رفل !)٠اعدلا
 ٠١ 125 (ةدودلا)'ةسومعدلا هال١ جابصلا هطد

 454 ( باتك ) ةيمالسالا ةوعدلا 1١55 ضايرلا ىوعد
 مم 2>هعدل كاروتد مويأب ةةقدلا

 وك قد مول قدلا

 موج اهقدلا مول سوب هقرطملا قد

 هذ١ ( رم) لقدلا 447 ( ام ) رقدلا

 401 لقدلا دوغل مويا ءموج لقدلا

 روم هيئاقدلا مو قاقد

 ١41 ( عاسرملا) كدكد 2 هو١ نيكاكدلا رصق

 م٠ الد ةريزج ؟6 ]و [مارعلوو ثدباد

 431 ( هءداب دارك' )ولذا 141 ىماد

 ا1م9نؤ6٠ ساع ىلذ .1٠ ولد

 همك مادلا

 هد 4مامدلا 40( ىسبن فذ مم ددوا)موماد

 ١١5 نسورو اسد
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 برملا ةغل نم :هيناثلا 'هنسلا داوم عيل ثالث سره 4٠

 هةموو ىريمدلا ممم ماشلا قشمد

 ىابع ةهيئدلا منو روكتد "ةميطم

 روحو هبرالهدلا ةمككالا٠ ”ةشماهلا ةريشع

 ٠١ 444“ 44م/“ 4م 4ممءقعمو ءانهدلا ١4١ ىلهد

 ١17 10 ةسل ل سسو هع تاس 44م6 .انهدلا فقل
 همه64مم رساردلا ىداو 1و1 ( عاسرملا )انهد
 1و4 هباوذلا اةاءامح ةماودلا

 اهو ىللنلوءلم دوم (ةييخحطلا)ةبودلا
 "ويب خود ١م ةجودلا
 ماج دارود دْئاقلا م17 رودلا

 470 ( فوقرقع ) وزلاجروكرود 11ا/هءلال# :هنسلا ةرود

 موت ةعةم هسودلا 4 ىو سسودلا ةزالءسو٠ ىزود

 ١و ذإلا ةلرد مالا قود
 اكوا مود هلك ( لخم ) مردلا

 همك م1524م.ءعوويمم لدتملا ةمود وأ 10:مزا ]ور عاصرملا مود
 431 عبرص رثم 1٠٠٠١ مجردلا 6٠ ةريخلا ةمود
 مينو ممم داروالا لاكشا لكشش تابيودلا
 هاوس وسما كب بايددحم 1٠ ءانرطق سيئر شيودلا

 ةمكنل ١:2 ركي رايد  عحا/ بانذو' مافن بايد

 ؟116١11 بالا 1406144:141 ىلطد

 م6 ( ةديرج ) رمقلا ريد هاب ردلا

 لإ ةواتليد الث نيد

 هملا2454ةيمال-الاةوعدلاو'مال-الاو نب دلا باتك مقعملا مدلا

 م8 ىرمعلا ركب ىبا ناوبد 16 0170© ناويد

 ممل مص ىمايدلا رايمم ناويد سالو ىقترملافيرشا ادا ناويد
 ممل قارعلا جاجا نإ نيدحلا روهشأا ىعاشلا ناوبد

 15046 !ارتالوبد ةجونرجمكج امم ةيئاويدلا
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 عيطج ثلاث سره

 هولي ”هيعاذلا 1١ ليطالا تاذ

 مم4(باتك )دامس تناب هضرامم ىف ذاعملا رخذ ميس. 770106116 درولا هبابذ

 ب ٍنانثاوا دحاو دارملاوعللا ٍركذ 4. "هيئتلاو ركذلا ماب داحلا نقلا
 مويه برعلا تافلؤم ىف ذابانزيط 90مل دارملاو دحأولا ركذ
 ىبسو دجم ىلا تيوكلا ىف زياكلالا لصتق باهذ 40ج ةالرال16 املا

 1١1 ليطاالا وذ ه5 ىبعنإلا
 فك ءادوسلا سوؤرلا تاوذ مالا

 ءارلا فرخ

 #40 دوعسلا نيا بتار  #«وهج 'هءودسا! :ةميار

 1٠0 وئادار 1و1 (عاسرلا) تشي حار
 ة روم ساد م1 جئايزارلا

 ؟جام ملاصلا ءاجرلا سار 27مجسارلا درم ةرايز
 م06 مماردجا عقب نيملا سار

 وه دغارلا ه.ع مشار

 1 ( ىبابسلا 'هقيللا )ىضارلا ع. ( ةمطللا )45 ( 0 )ىدغارلا

 هرب ىدتا مار 1537 ”هيضفارلا

 #1١18 ضرهمار ©009 ( ةرطموس ) ىتمار
 مدعو ذانزيطلالطا ىف مهتماطو مييساش نييفستلا ىلر هال :همدقتلا تايهار
 مو طاب ول نداشأا ؟هيار

 لوجه ربصلا عبر 1و4 ريخلا عبر

 ه5 هشام ةلبرلا ٠ زو طولا يبرز

 يوت رحبلا ءاليتر ؟1 نا دءلو ةععر

 , كا دادغتو ةفجر 1١م٠ جرا

 هوي ”ةياجرلا م74 ةلجرلا

 م8: ”هيلوجرل هال4 ةلوجرل'
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 برسلا "تل م يناثلا تسلا داوم حيل كلل سرب 5
 4611 ةيحرلا ممم ”باحرلا
 م«ءاب فيصلاو ءاتشلا ةلحر ١ ؟هال ديشد نإ ةح.
 مويإب ةهحرلا موه ةهيناحرلا
 مو ةمييطلا ةاكاحعإ نيائاقلا ىلع درلا ؟.عوللع ةهدرلا
 هوو يحال سمو باليرمو ىبع قوزد ما ةزازر
 عصب ( ىديوسأل ) ءادقالا ثحمي ىف ”هيفوصلا ضدي لاؤس نع ةلاسد
 مالكلاو وحنلا ىف "هيوجا ”هلالث ىلع للمتشت ةلاسد 445 هيلمع ةلاسر
 مى وسا):ولصللة يب !تاقوالا ىفردلا ةرابع ىل ةلاسر عمم( ديو لإ هفسلفلاو

 مج ( ىديوسلا ) دحلا ثحييف ىوغبلا مامالا ريسغت نم "هدابع ىلع ةلاسد
 44 ىراصاالا ىضتيم حيشلل ”هيلقملا ةلدالا ىف لئا-رلا باتك موبي ( باتك ) ديمملا نبا لئاير 4*4 (ىدبوسال) مالكلا لع ىفةلاس.:
 ممم ريبكلا سرفلا لاق تسر 4٠ عئانصلا بتكم ردم كب مسر
 1و8 ”ةيمسرلا باث ١ تدع . مسرلا وو مسرلا
 6.07 ( باتك ) ىخران ىنئامع يلهم رخو ىلمسر
 عمم ىوشلاب ريهشلا دمحا نا لوسر خيشلا روح ىمسرلا
 وو تشر مممامم ةهيلاويدلا ىف ىداشرلا رش
 »01 ( ىديوسلل ) برضلا ”هيهالح رش برضلا فشر باتك
 ممر دبشر يللا هزة هللءامك ىساصلاةفيلخلا ديشرلا
 راب :«ديشر «ةابدشر نبا ةحر
 موب اما ديشر دمع موه بمشلا بحاص ةلخم هشر
 ” ووو ىوبألا ديشر سف راقسلا ديشر دمع
 ةال6م.م ءةديرج و هقاصرلا  هذو ( رت ) ىماصرلا
 مو. تيما دضر  هج7 قورسم.قاسرلا  هج5 (ةجب ) ةهفاصرلا
 ١59 اضر دمع دسلا معه اضر ديلا
 1315 ىببشاا اًضر دمع هما, م54 ىباكرلا اذا اضر ىلع
 هون ضر «ملب اذاب اضر نسح

 57 قارملا ىف «وطرلا مح ىضرلا ديسلا
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 1 برملا غل نم ةهيناثلا هئسلا داوم عيمج تنال سربف

 511 ”هيعافرلا سالالامع مغرلا
 18614 ماقد 14٠ لوالم سي فر

 ل155 ةققرلا اليننإ قار ج ةقر

 ووو نيمامرلا 6م؛وو ةوكرلا

 موه ةيحمرلا 444 ( تام ) ثمرلا

 8م ةجرلا 1و0 نمر
 ه4 :هميهرلا هعحءهه42 همم ناهرلا رصق

 81428144 تايميهرلا 41١« ”هميهرلا رمق

 م11 سرفلا لج اور م04 لجارم ىور

 444 ( تابن ) ”:هثورلا مو ”هيلابخلا تاياورلا ىف ةرظن

 414( ردتكسالا ةأرما ) كنشور عمو دادغب فىو-رفلالصنقلا وسور
 م4 ىراسنخال ( باتك) تانخلا تاضور مهو ( باتك ) رضناا ضورلا
 ممو بوبا ةضور ه٠ه ناضور لا

 ؟9/ رطعلا ةضور ؟مه افملا ةضور

 114( كتشور ) زاكور 1١614 طور

 4080 ( رلفكور ءاملع راد ) رافكور (4١46 كنشور) ةردنسكور
 مم نالمش نإ ةلور 551م ةاورلا

 776 ثوريب ىف مورلا ”ميطم هوه, نسفلور

 143 نويسامورلا ه.© ىنبا مور

 1٠07 ىسيورلا مهو ( ةرمعلا نم عون ) هيمور

 م68 ىرلا 45م كلجارم ( ىنرا ىا ) ىنيور

 وو مما عا ا بس ها( هدب رج ) ضايرلا 1517 حاب د خبشلا ضرا

 114 ىراصنالا ىضتيص خيشال باتك ضايرللا 0

 مم ؟هنيكملا 'هيفإالا فمش ةلفاع هجم عد 159 اريد ١٠ج

 ( رمت ) ىقيرلا ١٠9١ ( عاصرملا ) ةشير

 ءآزلا فرح

 لوو بازلا هاب ءازلا
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 كنا سره 55

 101 وخاز م.؟ ( ةداج ) عا

 حالع نودع لماذ 275 قفتاملاف لماز لا ىلعةلح
 دحلان جالو لازم
 15 يوازلا رع للم دور هديئاز
 هال ءازت مجبل ةيلفتام اهرنتعع (ةسود) هيساحخلاهأيزلا

 7768 ( هعيطلوا ) رويزلا 5.6 ةرديزلا
 م.١ دِسز ومع زاجحلا هيب

 ممول( ءاقلا ) نونزلا  ةالوةديبز (ةديسأاال)ت سنارقوا نقدم

 19 فرخزلا ١ همك سما 11 ريبزلا

 4الال داوسأا يف هعارزلا مدت ؟14ةرمجلا ف نطقلاعارز
 4أأ) نيل ةعارز «ع9 هتعدسوخوبشلا قوس "هعارز
 موب ةماعلا ورز هو ءارزا

 ١٠؟ ”هميعز

 514 قارعلاوف (ة

 مامإب هنقز موب باازلا

 هالال تروبتتزا هالالث لالا ثومو توبقز

 همد !ركذ هاء والد موق
 هزه' والاب“ 471ج دادغب "هالو ىلاو اشإب ىزودخم
 مام سأل كي ىذ 0 اثأب ىز دمحا

 146:444  ىنازلا ةدلا وال ( بود ) لالز
 جال( ةييودن) اليلز ونال ( يود ) للزلا
 ٠١ طزازهلا امس فويلمز روتكدلا
 مسن (ةم6ع روزلا ةملال ىتانزلا
 رلا#ذوردبز رم 8هالمنم لع تلاحم ةراجتزلا

 152101 ( 'هاكنحلاو) :هتكنزلا باه كليزلا
 ه١ 4 رع ىدونزا 1011 ةنكنزلا
 منزل ارلا ةءرح ىف ىبرلا هز باتك ه0 64942م07 ىراهزلا قدص ليج

 هرقن هام( اجلا لو ©ما11 (؟هيدادغبة دي رج )روهزلا
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 51ه برعلا هل نم 'ةيناثلا 'هنسلا داود هيج تنال سره

 همه هوم ممئعجوم .اروزلا موه ب او ففجالاو ءاليرك راوز

 موج ةقوزلا دهو؟قحك قروز

 ؟ماين دار مولر وجنوااووال دايزلا

 وح ا«دازلا عمو ةريكلا ةلجد :دايز
 736 بيفلا كب مز مهم بءشلا :ديرجل لوؤسلا ريدملا ناديز سال

 ا

 ؟مجو نيعيرالا ةرايز ه١ ىداصأا ديز نإ ىدعنب ديز

 همو.سووءو+ ناديز ىجرج مسج سارلا دم ةرايز
 لأ 1كديصيسلمع صم امننرأا عادرلا كيز ا 1لا/ كيزلا

 ؟مهوداع لا وا نيرب املا نيز ىلع .4-+ ىناثلاد.ماانمدلانإز هس1(ني) ني

 1 ؛ بيز ('هرئاكلا ةهلدحلاةخبشلا) ههه نيدباملل نيزمامالا

 154 ىرإلا

 مالو( باتك) كالفالا خر مشت حر ةفلالمالا ةهنيو مم ةنيزلا باتك
 هرم .ظتنمرباتمص نوفر  مالؤ(باتك )مساح ىبال

 نيسلا فرح
 سرج سكاس 0 "ىلا حالا ماه فات

 وق ةجاسلا 1خمو ( نيرمح ليج ) امديتاس

 ج91 0( اكشللا ىن! ) ناماس وتب 1و8 راسل

 ءاساسلا ةلود

 الاوذ روبات

 ممولال نورطالللاا هقع ني

 مهقلودلا رالاس ١ مو يلاوزلا هعاسنا

 منه داده ؟ةمائلا "97 نويخ نب ملاس

 نيالالاتورتح هدل مرحي 51م يصاس وو هيقاسلا
 مل ةنرسإل ان

 4994م0 برملا باسن'ةة رمد بهذلا كلابس باتك

 موج كما نوبايسلا  ةالوءوسالبووو ( ةيجونأ ) ةرايس

 موال تبع خا 44 رضيخالا رصق ؟ةيمسلا بيع
 م4© قرشا ىف هححيستا 6 قسرا

 موه ( تاقلعملا ) لاوطلا عيبسلا هم طرب
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 برعلا "هقل نم "يناثلا هندلا داوم عيب تلات سرهف 450 0

 م51 5هعبسلا ةريشع و11 ةةعبسلا
 سيويسو ( ”يدادقب ةلحك ر داشرلا ليس مو انصاف اكمل

 ٠م امؤكرشو توكس كيرتس ل مومو عم
 مهمه ء مو (نردباملا نرزراضيافورعملا نيسان ىلعوهو ) داجسلا
 م19 زوردلب لها ءاذس 1١4 ةيوسالا تالجسلا
 قحهوعم ؟ةيدنهلا ةدس م44 تاكلا د .ن
 454 ارمسرب مهيب تايوادسلا
 ةارالعوزو ىلدستا مم 8انلع ةلدس

 نزال ورح سو وعقول( رصق)ريدسلا  ةمهءعمح (داب)ريدس
 لويمللل ( بارعإ ) جارسلا  موونرو 816م عر رتما ةهيوانيدسلا
 مس شوبرس < 414:8١ جارتملا بارعامشه ىارمسلا
 ١68 ثرس موو ليرس
 قوم ةدملمسه مولع ناياتد مع مم ناحرسلا

 ميه !1ةضاع ناتسيلا بحاص . ةهفوعرس 698 قسرسىرتعد كج رج
 590901 سنك رشم موما موو 3/108 ةةقوعرمم

 قالب ىارنم رس مس. ]ةنان»008 نامرسلا

 هل١٠ ( رمت ) ىرلا هم تاورسملا

 ممو كياوثاكلا نايس هو. نإرسلا
 14٠ سيردتلاف حوطسلا مهيب ناديرسلا
 هوم حيطلا مم. دجانإ ( بيط ىدي- توحتم ) بيطس
 مم عيطلا ىلآ ه#15:64 حيطلا شرا
 قمل كب رداعس 20 645 حبطلا نيع
 ةيويوالا 66و و مالو نودمسلا هم ىئادمرلانا رمح ني دعس

 6.4 مدي2 5١ اغا نودعم ةنو؟ وسو نودمسلا لا

 6.07 ىمعالا دويحم قورعملا نودع خيشلا ه.م ريبكلا نودعس
 همي دشرلا نا دومس ها121م1215هدومسلا
 مجال هيعسلا 4و ىبد ؟احديعسخيشلا
 هيله ال: يحملون ]كي دس ومو دتشتلا ردافأا دعنا ديعس دق خيشلا
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 47/  برمغل هل نم :هيناثلا ةنسلا داوم مب كلان سرب

 وم :«دمملا
 "19 ىرداقلا هيمد دحع هلا ىبوبح دمسخم

 #6176 حافسلا همسي داددب ذم ىواهزلا ىشيف دمينب دصس دمع ٠

 م١ لجرفملا وم ةحفلا عمو [ةيحوبا] ةراذس

 17١ ناوفس هب# قارمااىف نفسا

 ١م طيفسلا 2 عوو سمشدبعنب هيما نينايفس
 1و4 ةئيفسلا ىفام ءامسا وو ؟ةئيفسلا

 هه, ”يرعلا ةفالخلا طوةس ه#مهردقلاريكدرب طوق

 للا ءالغو د'ادقب ىف ناكسلا راكت 1456© طارقس

 401 ناكسلا دغا ميال ناكسلا

 ابو ىنوبرباا سوتسكس ممل (هااع ةةيكسا م[ رهئال] راكس

 ىركيىلج دمحنإا ىدتلا دمس 700 .1وركس ةماق ه١ [ رمث] ركسلا

 52م زكس

 هيما هي رت ىف ديدح ككس 1 1ا/دادغب دبا دح "كس نيش دنا

 1مدمأع ماسرماع زو. (عاس م)سرخا وا تيكس

 مسج :راناتاا ضعيف ءالسلإو ك'اوشالا وجو مو هرايالل ىعاسأا

 ©1/4 رسدعلا ةقالس موال حطالا

 «64007419 مالسلا ىداو  ؟ا/1ةيتبصلاةلالسلالصأ

 همم ناالس مج. كينالس

 مجم ناطلس 41 مركذيو تنوي ناطاسلا
 11 ةاناغمصس آلهص 10601 وكناف ناطلس 61/8 ىنع اطلس ديسل ادم

 841١ ىناطاسلا 77٠١ ىروباخلا فاشلا ىروبجلا ريصان نبناطلس خبشاا

 مما ىدارمال رردلا كلس باتك 4مأ عاس

 ؟*19:117©:4ىسرافل اناملسو كاي زاملس 148 هدم اناملس

 1*7: 19211كايزاملسواىسرافلاناماس هم كب نامل

 ١١ كمسلا ىولس هاوءمام ةقوال

 1م/وناب آصفاتس# ”هقلسلا نوب فيرط نا رمح عجاج
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 ميرملاقل نع ةيلاثلا ةذسلا داوم مم كلان سربف 4
 4. مءعماب آمعاامم ةهيقبلسلا

 ممج ىواهزلا ثبات ملس موو ناماس ناطلسلا
 مون ثااثلا ناع مياس موال لوالا ناخ ميلس
 معلب اها نابلس وم ليخلا ءا نايل
 وهم ائبملا نسح نب نابلس موج ريغصلا اشاب ناماس
 بوب ناغ نايلس ه1 نيسحلا نب ناياس
 نارا عرج اهرب مال ةي قيال 61١175 ليخدلا ناماس 6١ ىسيعى رولا ناملسد ونكذلا

 ىرهاشلا ىواشلل كب هللا دبع نبا كب ناملس مره» ىواشلا كب ناملس
 ١16 ىماحلا عيوصم نامل ياي ىريطسا
 ومعدات بسوم# واملس رن هج؟ بهو نإ نايلس
 485 يااماسلا 1١5 ىناماسلا رم
 ٠٠.6١ ةيدامسإا هارب توبتقزو مس

 ثم ةيكامسلا "اخ ( ةرصلاىف هتدحا نم لوا 0 عامسلا

 416 ىرامسلا يهاط خيشلا نإ دع نموء و 11 غ2؟*جل ةزمسأا
 مه. باسنالا باتك باص ىناممسلا ومس دق رمل
 ديف عديمسلا مع 7نزدع- ]مانع ىقوفلا كما

 قل كينسأا

 ةزو دهدتلا .نياثكا

 1م ردي ءزغس

 479 راكتس مه (,رابطاالف) روطتسلا
 مز1 ع رم ) هلسلإ ووو ( اسرال ) ةركش
 ماال ىلديس 445 ءابهسأا
 117 رطملا ليس موك ةلفسأأ مع
 عمو (يدبٌرْدل) دلاغ خبشلاةريضحق نمط نم 'ىلعدرل ىف تئاصأا مونسلا باك
 ةه١6 ( 5 ) داوسأ' 14 داوسلا

 000 لايشلا راو "م لاطبلا راوس
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 144 برعلا ةغل نم ةيناثلا ةئسلا داوم عب مد ثااثس رهف

 مو نوعاطلامايا هطوقسو دادغإ روس ؟؟الءل 52176 ةيماوسلا

 مهام نييذاملا دوس م14 ماريمس روس

 ماع ايدوس 511 ةدودلا

 مالا سوسلا ؟س.اةيمسرلا يزود ةديرج

 اهؤاومو٠:ةنةحا؟ هلع ون خويشلا قوس ؟5 ةلقتاملا بارعالا قوس

 مو اهتراحو امناكس ؟ؤه اهيف ةهعاتصلاو ةهعارزلا ساب اهئانب عراتو
 ؟45 اهس-ؤم 54م اهدودحو اهعقوم الو. اهموكحو اهتمسق

 عم آمعاتمعا ىىبطلا قوسلا ع.م ]هعاتصعأ ةةميبطلا قوس

 هم سورس ظاكع قوس الم نيراطملا قوس

 867424505 لجارم لمج وأ ىوس 545 ىثاوناا قوس

 سوم ( مامح ) كنريسلا موال ( لثم ) ةفوراش اهتيوس

 ماو ديوس نبا دمحا خيشلا ه8اب هللا فيس

 ممل #75 ىديوسلا مهرب 51! نوبديوسلا

 مرسال ىديوسلا دحا عسويمسلا ىديوسلا كب ىجان ميهربا
 1م مما م ىديوسلا دحا خيشلا دماحلا وبا

 ممم ىديوسلا ليعامسا مسالو ىديوسلا عسا الملا

 ملو ىدبوسلا ىدنفا نيسح الملا 1م ىديوسلا نيدح

 عمو ىديوسلا ىدنقا قيقوت ناملس 4مم ىديوسلا ناماس خيشلا

 894 ىديوسلا ىدتقا تمكح فراع سمه ىديوسلا حلاص الملا
 10 ا اسال ال ميا ىديو سلا نمحرلا دبع 1

 لونا ىديوسلا هللا دبع

 فض فلول طولا يدق 38 دع املا

 7076 ديوس نب دما الملا تا نا هللا ديع الملا

 718 ىدبوسلا نيدلا ريصان خيشلا نبا ىئرم نإ نيسح نب هللا دبع
 سابوءالاو ىديوسلا ىدافا ىلعالا ا عمال سمسا م ىديوسلا ىلع خيشلا

 "م١٠ ىديوسلا دم خبشلا 4و ىديوسلا ىدتلا تباث ىلع

 راو ىديوسلا دما دمع الملا ؟ك4 ىديونلا' نيسح نب دمت خيشلا
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 برعلاةغل نم ةيناثلا ةنسلا داوم عرج ثااثسرهف 6:
 مزو ىديوملا للايدبع نب ديمس دمع سومو ٠05# يش وهلا نيما دش

 1 سر مبا
 ؟1يئديو سلا نيدلا رمصان ما ىديوسلا ىعرص ميو ىديوسلا دومت
 جالس ىديوسلا لاص نب عقال مو ىديوسلا نامت خيشلا
 عمم ىديوبلا هللا دبع نب دجا ني .دحم.نب نامعن خبتلا
 ووح قسامسماأا عم تارايسلا 4سوء4 ل ىديوسلا ىدإلا بسوي

 1١64 ىلايسلا 4 3١1 لايسلا

 ةا#8 هيوم ٠.٠١ تابيسلا

 ما و(باتك) هيلصالا قشمدلاا نحوي سيدقلا ةربع  هءو ( بوث) مآ ريسلا

 ووو687 ىطويسلا م00 لويسلا

 نيشلا فرح
 مولنسن فتعبطم سوم ردشباشلا ىدتقا دوخي ميال ب ردلا ئاش
 ؟.ءلو ىداش لونبللا ةخاشلا
 امو ىدفادوراش * مسبب ”هقراشلا

 ممم ةيشاعلا مهيالءمويمتهقوراشلا
 ذو1 ( عاصرملا )لاش 444 ( باتك) هيبطاشلا

 هيل ورعب وسو يعور 2م ماشلا
 هوقو مج نمم تةيماقلا عج ةةزايماشلا
 مم سابع ءاشلا ىففوأ *باشلا 2

 ١66 كابشلا جالو ( غلا نم عون ر رواشلا
 خويشدحا اغاي روصنم ناك داهف نا كب ىلش 41 ”كبشلا
 ةعه بيش لآ م10 قفتاملا
 11462410041 ىبدشأ ادع 6.6 نودملا بدش

 موال تايحيبشلا ميو 1؟:4م:1و ىبشلا اضر دمحم
 د هل( اهلاممتسا همص) ىنش

 7٠١ (بارعا) نامسشلا منال( باتك) ضاردلا ىذا حدم ىف ضايرلا ةرحش

 مو هاش وا هوا ناك وا"
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 م١ برعأا "فا نم ةهيناثلا ةنيلا داو 1 ثلاث سرمق

 روتخشلا ٠٠١ روطخشلا ٠٠١

 ١ باتك ) عئارشأا هلا ( رم ) ندشلا

 ل

 1450440( قفحلا نردلا م

 نادل همت »ل [بالعا] تا

 ملال دادس نم تا موه ةقفسلا عارش
 5؟4نوجرس وا ( كلما ) نوجرش مهلإ ترشلا
 مام [باتك ] لاطخالاو ربرج ةاحاهم ىلع ماه ىبا حرش

 4٠< رهلاو سا "همأ ظافلا حرش عرب (باتك دانت ثلا حرش

 451 (ىديوسال) اهايلاك نبا خم ران حرش باتك
 4145 ىكاخلا حرش ةما/(ىديوسال) ىمعم ع دات حرش ىف ةل سر
 54٠ ياسمال طقلا حرش ىلع ”هيغاح حرش بويقي تانابللا 5

 طا حرش ىلع هيشملا 441 مظانلا نال ةهسالخلا حرش ىا ريع نإل هيمرع

 مال ةينالسرلا حرش ماله :هيمئاشلا هقف

 449 نيدلا باقأ بسمشلا حرش 448 كلم نات ةسالل ىطويسلا حرش

 ممليذ عمما زحلانوناق

 441 ماشه نال ىدتلا رططق حرش مالو ربكالا خيشلا ةديصق حرش
 حرش ةيشيشبلا وا اهيشيشملا تاولصلا حرش

 44( باك ) هعءمالا حرمت 44٠ ( ققحلا ندلا مجتا باك ) ”هفالا حرش

 445 علاطلا حرش همه ىناحملا حرش

 ٍفوصتلاو نياسالا ىف فرعتاا نت ىلع ناحرش م44 ريغصلا ىوانملا حرش

 1(ىدبو سال )ىووذاا مامالا هساقم ىلع ناحرش 4810( ىدبوسال )

 1١9 طاقرمت "هلك 14 ىدشارب هقرش

 م74 (كلملا ) نوجرش وا نوجرسوانوق رش ١و طاقرمتلا

 م١1 ( رع ) قرشأ' »م ىطقلا نب قرتلا

 1٠١5 نيورش رهن ا4قؤءاما نورش

 ممل فيرسشلا و5 فحتاا ىف 'ةميرتشاا

 95708019 ىوسوملا فيرسشلا 601 ( نيمدقالا ءاينغالا نع ) رمع فيرا

 ىموع ؟اهنكم طش ل4

 4 ( طخ مط هعابكم ىثوه طشاووا ىثوح طش
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 هنو "7؟ ةرطشلا

 مم ةديدجلا ةرطشلا

 مام ( تيب لك ثمن ءرسسأ نم لوا ) رمشلا «ه4 ( ةديرج ) بعشلا
 م9 جودزملا رمشلا 4# ( ءريصح نع لوا ) ىبرءلا رمشلا
 مهل فشأا مالو ةريمشلا ةلأسم حرش
 وز هيتافش هودنهول مي فعلت معلعما انافش

 هلم "هئيفش

 مدس (ءام) ١أ رقشلا

 5ك
 ملأ ىدزبلا مظاك ديسلا ليكو ركش خبشلا 1١5 ناب

 ولام اكوا ىمولاالا ىدتقا ىركش دومم خبشلا
 4و بلشلا س٠ دجخلا ةهلكش
 عم٠ ( علشي ) علش هه برعلا دنع لوثلا وهو ناتسدرك ىف خاشلا
 م١٠( رع ) عرتامشلا 104. اهلش
 64٠ نوعمش رمصق هزم سامشلا

 عقب (طصطم جن وسار وبمش 41/1 ىزئيمشلا

 هرج ج لااا 1 1 ءال سل [بارعا] رمش
 هال [ةديرج] فراعملا سوش ١1م٠ هقوط رمش
 مهيب ال9 سيمش لآ مهمه ةرودنمشلا
 مول ةنجاوا ةنش كل ذخ ه6. نوبرامثثلا

 ودج باش ىلآ هوس نوئثلا ىداح لآ نوسح
 ميم (دومم) ىموأ آلا بابشلا اب دا بابش
 مز ( ءان)رابشلا سدو بادآالاو مكمل ىف بابشلا باك

 عون ةدهشلا ممل ءادبغلا

 1عوىربألا ةنبا ةديمشب ةبقلملا بنز هيتاكلا ةندحلا ةخيشلا
 1١١ ناتدربش 461 دوزرمش
 الع ىتاتسربشلا هللا هيه 11 [ ةرسسالا ] ةهيئاتسرومتللا
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 0. برعلا ةْغل نم 'هيئاثلا هثسلا داوم عبط ثلاث سربفإ

 تريم ادع هال 14 ملعلاةلجم بحاص ىناتس رمش نيدلا هبه

 م95 ىسيعلا لش جاحلا هل.( رمت ) زيربشلا
 35 ىناثاا ديهشلا 445 لوالا ديبثلا

 م4329 شيلاوشلا سءع فاوشلاىدتلا هط

 11 ىرعشالا

 مال ىدبوسلا م>رلا دبع خيشال هتتشاحو رطقلا دهاوت

 وه قبوشلا ؟مةوحنكحل ةشواوشلا
 مهح ىزوش ه6 كبوشلا

 ةيلفففي تلد 05

 كم5[ هيجان ] :ةحيلم

 مه اغا تكوش ههبرادرتندلا ىدنناتكوش
 م١٠ ( رم ) قيوشلا 4م ىيوشابزييشاادمحا نب لوسرخسسشلا
 واله ةيئامشلا حرم موج لايشلا
 ه٠.م ( نودعلاا دادجا نم زاحيش مهم تةنيشلا

 ةمم فحالا ءاملع نم ىنامغسالا "ةعيربشلا خبش م4 .(بعالا سيئ د)خبشلا

 178:50 ىئوسبلا وخيش سيولبالا 4؟خ(ىراعرب ىرام اراملخ ويشلا خ
 415 هيار ىف باصا له هايل هوه

 ؟ا/ ىناوريشلا جاحلا وعرب ةمصعطعاع جزا

 16٠ كلشيش هلع( رع )تاع
 مز١( رم )ءاصيشلا هلع (رمر صيشلا

 488 ق رءااىفةهعيشلادنع سر ردتلا ةَشرطوةءارقلاباتك ؟عسغ ةهمشلا لسا
3 1 

 ٠٠١ نامليشلا همو ىلش

 داصلا فرح

 م49 ناتسلا بحاص ؟ممحنإلو٠ ةهئباصلا

 ملح ةيسطابحاص  (ورسرستمعنتسع لع طواتمو ةنوعلابحاص

 هوو ىدحاسلا ههه داع نب بداصاا

 ممج قديزلا لها ىلعد رلاىفةق حلا ةهقعاصلاباتنك 2 عج ىلدنالا دعاس

 ١" لاس هم1 سنا
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 نم يناثلا هتسلا داوع هاا ضربقا هو

 "#4 (.البرك ىف هل رامز اسيل م.6 حاملا
 ويم انرملا نسح نب ماس ؟مو ىدفا ا
 دهم ىرامعلا م هع ىفجااىرلازإلا اسد خيب ا

 مولا بص 00 م1 عاملا

 41/6 حايسلا كرايم خيشا' نبا رصان مو. (ةئباصلا) اصلا
 هاا6م66 ( ركز ىرجملا  ىوه ةيناعلا ءارحملا

 قيل
 موس ( ةيرصاتاا لامعا نم ) ةيرخملا "16 نيسحلا نو
 7م ةيردسصأا ةل2 م.م (ةديرج) لباب ىدص

 ) نحصلا ما فدحضلا

 مالو ىلماعلا نيدلا ردص نسج مءالء 154 ردا! نيدلا رد ص

 مدح قارعاىف تايتكمااو بنكلا ىعرص 1387 فئارصلا

 عم ةكرقكس ”يراثا تادامصلا هن تش رملا

 م08. ىرهولا حاد :ةجرت 15ا/ ةيويعصلا
 بتكلاىف سردم ىد::اىربص نيسح  هءم(ى

 41/8 ىرفمخ

 موه رافصلا دشر دم مسا

 اةرطش ىحاون ىف لآ) خيب

 الا هباتكىف ىشعالا حبس
 وبك دحاول ”ةقصب عملا "هذص 4 م4 ( رئاط ) ةرافصلا

 هل ١ (باتك)برعلا ةديرجتهفص ولو ءلطاهفصب نينثالاودحاولا”هفص

 وج كأم فاصتصلا 2 هح١ (رق) ىرفصلا

 لو ا( كنتتلا) حجيفصلا 408 نوبوفسلا

 عمرو دعب رع رينملان ا هجرت مي؟ يفنلاو ريفصلا

 ه٠ةرقملا ١١8 طيقصلا

 1١64 تالقصلا م59 هر

 مهرب ةيكسلا مس اساس ( روتز)

 ع9 ةحالملا همه كوك رك

 *146 ( ءاعال نيرا فان ولصلا ؟ ودعا و رمش برخلاوحلصلا

 4مم نامصلا 444 ( ثدن )ناياصلا
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 ه8  برملا :هنل نم :هيناثلا "هئسلا داوم عب ثلاث سرهف

 4681 ( لحتال ”هيداعم ةريش> )للمصلا 447 ةيدمصلا

 86٠07 ىسايعلا ريصملا ىف ةةعارزلاو ةعاتصلا موم'ةيمصلا

 مقوم ريقاملا ةابس "هققلا عدص

 م8٠ نوينويهصلا ٠٠٠١ قيدينملا

 م18 (عاصني عاصنا ) عوم ا« دوس

 119/4 ىناسرألا موصلا ١1/8 تانبلا موس

 م١٠ ( رمت ) ءاصتملا ١1/4 اركز موص
 مصيمودب#س ءاضيص (81٠١ رك ) ىناحيملا
 "مس نوديص همه ”هيءظعالايف ةديدج "هيلديص
 "ال2879 نوينيصلا هريس 2هعادتمع ىروفففلاواىيصلا

 181 طبشلا ةدايز هديو[.املا صن ىا] دوهسلا

 داضلا فرح

 منو ةباسللا ىيسحلا ىندملا ٌقدش ديسلا نبا نماض ديلا

 هجا/ همئاضلا هدب ةلاضلا

 هوو رطيضلا ةءم ةةيطلا

 #7 ( ريبش طاطخ ) كاحضلا ه١ ( رم ) ىضلا

 مما/ ف وسلا ناباىف ساحتل ىلع برسغلا 454[ :همما] "همخضلا ندع ةميخضلا

 151 ( باتك )ناريبكلا ناررضلا ؛5مىدومتواىدشا رع رض
 7 ىوجلا طتضلا ة.م(هيقوكلا نمي رمض)بيرضلا

 ةركفمررل هو ولم سعت كل ل لل و 1 ةعدال هالو ريفضلا

 ١؟ةياالال ةيعولطلا ةهسو(ريفشلاو كب ىمحح)ريفطلا

 هده'44624844 ( دلب ) ىحيوضلا هنو ىوضلا

 امو”هفايضلا (اذك ) لياضف ىف:ريج وهذه والاب ىدلاااشابندلاءايض ف سوب خمشلا

 4546هبسانيامو برعشلاو لكالا بادآ ىفواهسبتيب
 مالاب ذايابزيض مم ميم سالالء ما هنزيضلا
 مج٠ ايف ءآرقفلا رئاكتو دادغىف قيضلا ١ عميل ءانهالا تعيش
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 برعلا :هفل نم :هيئاثلا :هنسلا داوم عيمج ثلاث سربف 2 ه+

 ءاطلا فرح

 سلا ىف قئاطلا 428 فئاطلا

 43و باك :هئاط هد6 ايلي امو هيف ةليوط ةلاقم .قارعلا ىف قااطلا لمع

 144 سلفلا راط ؟.وءومءوق[هنيفسلا ىف] قباطلا

 مو ةةئيقسلا ىف طاطلا 1و [ !يماس ءاحتا ىف :هملق ] ةةيمراطلا

 4مم دادغييف ريكلا نوعاطلا 1٠١١ نارطاط

 0 ةةيقاطلا ممج(افط ىمع)فاط

 ةهالنأ !(نانانا اننا( روغ) ىهماطلا' جابه, عاب ع سو هن رصبلا ىف ,ةدا'كب بلاط د سا

 ماب [ةديرج] ناطلا وال ( رن ) ىاطلا
 ه٠ا/ ( اشايلا ادختك) ىهاط ةممإل ىدتقا ىهاط

 48. ىبانحلا اره نم نسحلا نب نايل يهاطو اع ١6 ىوام ل ىهاط خب .ك'نادمم خيشلا

 44٠ ( بامك الا بعل ىف )ىاطلا زول ةلواطلا

 2 .الب رك و فجئااو مالسلا راد 98 دوشا و لب ب ىلا عارتخ ا! 0*9“ هعابطلا
 موا هينامعلا دالبلا ىف ةعابطلا سو ىئايطابطلا رقاب دع

 مس ررحلا يطرط مانو تاانريط ه١٠ ( ركز رحالا دزربطلا

 مابه ( باتك ) :هعيشلا تاقبط موه[باتك]'هيريثيلالثالسلاوا مالا تاقبط

 ههؤ( باتك ) نيرسفلا تاقيط مابا (باتك) ها رقلا تاقيط

 مج ةميبطلا 3 رواممولع ةالال[سوندلا ىتمء] سنوباملا

 1٠١١ ةدارطلا ١

 ماله ناغ ىنع د. سال ( باثك ) "هفالاىف ذارطلا

 راق 4 الإ شوب رطلا

 444 قورعلا فرط

 مابه ذاانرط

 ها (رمك) قيرطلا موسى ريتعلا مكن فيرط
 اهكسعرط 04 ىحضقلا ةقيرطلا #ج.هل ١ ةةيسردملا

 عجو ةزورمط ميو ةزرعط

 4142ج م,41 عذابا زيط لالطاوا سجس يسجل ناز ريمطا#س. فاخلا ةمعط
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 م98 برملا ةفل نم ةيئاثلا ةئسلا دا

 ؟4ورافط 7417 ( دومسلا زيزملا دبع لئاق) سيمط
 154 "هنااا ىلاىركسملا تملا ب: كملا:هءلط رفس وم ءاليرك ءاوليفءاملانايفط

 زى. ةحلط وبلا 481 ( داركا ) ةهيئايلطلا

 444 (01م ) جبلط  ه#74:44245 كلجارم ( علطا ىا ) علط
 61١ ( رمت ) نطلا 5و تةميلطلا
 م.4 قاوشلا ىدتفاهط ههالءءالو ( ةررج ) بنط

 ود حاولالا بوط ه1 بوطلا ه4م4م(باىعا ) ةحطاوطلا

 4 رواعلا ؟هم هللا ءاطع ايبوط ىروخلا

 ١ نوفسوط مالم نويئاروطلا

 ١٠68 فوطاا م4 ىموطلا ريصتلا

 مو قوطلا ىاب (012008مورتاسص نسغلا ةهيقوطلا

 مجم( لثم)ةلذ لا للقع ىلقعااو ةلخنلالوط لواعلا همك هيقوطلا

 يم ومحن4مم:444( لبج ) قيوط هوم ( :دلب ) قيروط
 ملا ( رم ) باطلا همك ليوطلا

 مه ]1 001 - ؟هاهصأ برغلاو برعلا رايد ىف ةرايطلا

 انامل تهبط 44مم ( ءام ) مسا بيط

 ميل هرابخا نم ذبنو اهسسوم مايو ءسامال ساب سب هءحاباب ذاب اي زيط

 ج ججوفسيط هاو4هاهغ1 نوفسبط مم٠ اهطوقسو اهعئاقو عدا
 ءالإل ةويط ”.ةىطويسلا نيدلا لال "هيفيطلا ةهماقملا

 ءاظلا فرح

 هرم بمشلا ةديرجل ريدملا ناديز ىهاظ ه7م طيابط فدو
 رصنلا ىبا خيشال فئاطالاو تئارظلا 6٠8 [ نودعلا دادجا نم ] ىهااظ

 م05 [ باتك ] ىمدقملا قازرلا دبع نإ دمحا

 155 نيستقملا روهظ 1١64 لالظلا

 نيملا فرح
 وورب 7ةسنلا هع تالثا "و دام
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 برعلا هما نم 'هيئاثاا ةهئسلا داوم عبط ثان سربف هه

 وره ةبراملا وينو جست! نا هيلثاملا

 لوتقماوا بولصملا بايثنم ًامطق ءاسناا عطقةداع 2 4+ تاداعلايف ةرظ
 موك نهمقع ةلازال

 سرياعس م ضراملاعسإ ( ترعلا ) :هيراغأأ
 هد ؟هتراملا ةهمال ىجيوتكملا كيفراع
 مرح ءالبركو فجنلايف .[روشاعلا مدا .![روشاملا
 هد برضا نب ماع 40م ةردج نب ماع
 م6 ىلماعلا نيدلا ردص ندح رو. هي رماعلا
 هيب هينا 3 *ةيماعلا "هللا

 نمل موكا اع
 مبوب. ىدايملا فسوي نإ دمج نإ بسوي خشلا 1 منادا.ع نارمس ”هعرسم
 مزز نويداملا و١١ ىدايملاديزنبىدع نب ديز

 4317 ىلكلابئاسلا دمج ن ماشهنب سابع مسامع ةرابعلا
 ممم هلم موو ( نيسحلا وا ) سارملا مجم سابع
 ميزت ديعلا مال4 نويسايعلا سوح سابع ازريملا
 4ا9 ىدادقبلا يعرج دحالا دبع ىروخلا ةجاب قبلا ديعلا
 ؛5.ئمم ديطا دبع ناطلسلا 115 ىدادقتلا ىمظعالا قح قطا دبع
 ةازمس نمحرلا دبع ها مدي دحلا ىب 1نيديحط ادع
 5-3 معربا لآ نحرلا دبع | هءالاشإ نمحرلادبع
 هال كب نح نمحرلا دبع م1641 يجدجايلا نحرلادبع جالا
 مالا لصيفلانمحر لا هبع ؟قدادغ قل هيمفاشلا ىتفم ىحرلا نمح رلا دبع خبشلا
 4مم ىدركلا نمحرلا دبع خبشلا همك ىدنبشقتلا ىئادرقلا نمحرلا دبع
 ؟0م؟ىريضخلا ىلج قازرلا دبع  ةمحتالو يناليكأا نمحرلا ديع ديسلا
 مم ىاج قازرلا هبءخبشلا نيغابدلا سيئر م16 ةمعتلا قازرلا دبع
 417 ىئاولادلاو دمصإادع 78٠١ شيشموا شبشب ن مال_اادع

 هالإ ززماادبع مع طاطا ىف ريس! ادم
 هالا مو دش رلاشإ زب زماا دبع



 مو برملا قل نم ؟هيلاثلا 'هتسلا داوم عبط ثا سرهف

 هده والا الا ”١ ا/دومسلا ززملادبع 4377 نيكتزلا فاز زملادبع

 187 ىريضخلااشاب رداقل' دبع 1537/47٠4 19 ىمظعأ اديعواش ىلع دمت دما

 0 ين راخلا ىكلملا رداقلا دبع خبشلا 57197 ىنالبكا !رداقنادبع خيشلا مماج

 الو ةةمالسنا فاطالادبع 4م ناكد عنا

 هع فاديع ديسلا هالإ هلاداع

 ؟؟ةمالسالا خيش ىدنا هللادبع نودع لادادجانم)هللاد.ع

 "19 ىراسنالا هللادبب ها مدا نب فادع

 م6٠ (نودعسلا دادجانم ) معالا هلا دبع موال ىشارلا تادبع

 اله ديشرلا اًذايدومس ريمالا دمتمم ء مماج نب هللا دبع

 52م5 كب ىربص للادبع هدو مئارب لادبع

 همم ركسماا للادع و مزا رخ ريا ىهاطن هللا دع

 عم بلاط ىبا نإ ىلع ىلع انثاا نسحلا نب صلخلا هللادبع
 م18 روصتلا هلل دبع هرج زامل هللادبع

 ل 540 ىتييلاهللا دبع 10و ىدييملا هللاديع

 ممم قفز هلادبع ؟و5 جاشولا هلادبع

 هاه مئاه نإ بلطملادبع موال هللادبعلا ميم الاف سويلاةقاديعخيشلا

 ب ماد حب 714 نيقشاملا سوماق باتك بحاس يناملا مئملادبع خبشلا
 منذ بابلا بنات باهولا دبع 155 باهولا دنع

 هم ىدويبلا شاقلا دوبع 765 ىن لا دمح ا نب باه ولا د

 همك ةدوبملا مو. ديشرلان الور ف سويلادوبع

 ما ناقاخنإ ىحبنب هللا دبع هزم ناماسن هتاديبع

 098 ىمشيع #18 ةريعلا

 فض ؟١ ةدوبع

 5و9 بتل 215 يبلع

 ميم نامع "م4 ةلوكشلا

 مم نافعن نام م.م شب نب نامع

 5814135 ( ودب ) نامجملا مةميوالو هينا
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 برملاةفل م ةيئاثلا ةذسلا داوم عرط ثلاثسربف

 م١١ ( رم ) ىظمجعلا
 هرقل ؟ 11مل 1[ مءالو نودعسلا كن ىمجم

 ةموسوأ باعالاو وه 11 هعاتاو وه سوو ريبزلا ىحاوت ىف ىمجحت

 م04 مب ىجت 8011( رك ) ةوجعلا
 نإيرلاىادع هلك ( رم ) مئادملا

 موه ةدماا 40١ دا نب ناندع

 م١1 ( رك ) قيبح نبا قذع هاا ىدع
 هجن سوم يعا1 تتارعلا مل ىذملا

 ةمج مجم ال“ 1؟ات7؟قفارعلا  عىو (تعن) دارملا
 قوق رومشلا عئاقو ؛ةملةيراجتااهتااح 9 هتبوط رههبق بحسلا ؛ءامسقوهدودح

 همجي سورس للا ةقناأ ه1 54116174 “اله رواجام
 ةيعامج الاهتلاح ؟ هيف ةمدقمهؤاوهودعداههمساىنممهو ٠ ءرايد!/هلغ ىلع رطخلا

 مو مملتاداط ؟ما اكس دنع ةريملاوهتبهىفةرظن مةرضاحلا

 61 راتوديق قرب! كلسدم هوو ع4 سمحي سا ؟(فجناا نم ستاك )قاع
 "م. نارعلا مم. تهيقارعلا هلو هيف باتكلا ريهاشم

 14 (دنرللا) ىعىفبرعلا 01١ (مماسماباحت)برعلا

 ممم ديرملا 417برعلا كب مهارإ
 هاله ”همعاع ناع ب ديم ىلع

 موس طورع همه.نوم ةيناجرملا

 موقفنا ءليقح تةشرعلا مجال افلا سرع
 444 (تين)جكرملا 0 ه11 ( رمت ) فرعلا
 مقام ساما نيطرملا "4. اقع

 سي سوس سمج ا تهب رعلا 44124 هقلع
 446 ةمرملا "41 "هني ع

 م١1 ( رم ) ىمورعلا م54 طوم ع

 448 ( دهن ) قورعلا مم(هيفب تك نمهلوا)ضورعلا

 208 قيرع | 6ما/4142051 10٠ 115تاسيرعلا

 485 تاعررعلا همك مرملا

00091 



 4١ 0 برعلا ةنل نم ةيئاثلا ةندلا داومعيإط ثلاث سربق

 مما/ ىمظعالا تنزع دما مه. اشاب تع

 مالوم (ودب) ةزملا م.م روكند ارزع

 رةالثع11 ةركاسملا 1107 دلب زي نع

 464 ( ءرابتشاوا هممج :هيفك) لسعلا زهر: ءؤنهح ةيسعلا
 468 ةهيرال لسع 468: روكي لع

 46و مالطا لسعلا 485 ةريزألا لسع
 4805 ريعوزوه لع 469 زودنوار ىلع

 ها 6/49 هىمو(فجتلا باتكدحا)و شعو ممر دوسملا

 م١1 باختالاو رئاشملا 444(رمش تام ا)اديحو شع
 ١معىلا 1428+ !يماسودادغب نبي ةنطاقلار اشملا

 دوج خوبشلا قوس رئاشع ةءدم+0 ”همير رئاشع
 وبه نطدفلا رئاقع

 1.0١ كدرم سارب كاتع لاب ىراشملا

 هال ( رك )1

 موو خابطىا ىثع هلا ( رم )ناوشملا

 551٠١ تالازنلا ةريشثع م« مشخ ىبا ةريشع

 موا ”هءاصعلا موال امعلاىف ةلامر

 ملا هو. تورتشع

 مه اش تءصع | و2 3 5داغ د ةحنجإلا ةيمصملا

 ؟44 ؟يراطملا مهم ةااطعان وط ىروخلا

 م01 فوطعلا هع تطعلا

 رمس هللادبعنب ةيطع #0 ( مالغمسا ) ةيطع

 ؛ىال نيز امظع  همءك ٠154 (رهن) مظع

 م54 مرفع 40ل/ نيدلا مظع

 44٠ نويقعلا 118 ىحيوض نب نانفع خبشلا

 مم. لاقملا 51 راقعلا

 مم ( باتك ) مئاقملاىف نيغلا دقعلا 011( رمت )نادقملا

 م01 ( "هنيفسلا ىف ) برقعلا 594 رقملا

 ع5 (رزلاجروكرود) فوقرفع 088 برقدلكا نم.
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 برعلا هفا نم :هيلاثلا ةئسلا داوم عبط ثلاث سريف 3

 همم ليقع خشاا هكقف دبقعلا

 همو ماشه ىبانزي ىلعوخا ليقع ةهعرعاكا ليقع

 مويع ظاكع هال داكع ليج

 م19 ىلسوملا نرالا ءالع خيشلا عةو'4همىروط اكلللاءاطعندلاءالع
 سدو ةهقالع م53١٠ رثالا ىلع تكن رف ىلع
 ممم (ةلب علا 4مك باعلا
 م18 ىربطل !ءاذكه ناج رن نييلع م٠ ه(باتك )ثودحلا تا اف ثوروملا معلا
 113 'هميشلا اهءردي ىتاا موليلا 0( ءاحماو) ةللا

 4148(فدحتا!ىف)ىولعةءءاطم هج 3016م 0مع همنا هذي سلا واةيفخلا مولعلا
 0 5 خبشلا هدس دمحم نىلع ه»م ىلع
 هاوار ٠وممو نينمؤملا ريما بلاط ىبا نب ىلع
 مم نيدياملانيزبروممشملا نيسلا نب ىلع مو نيا نبا ربك الا ىلع

 ةقئاطلا معز

 441١ دمصلا ديعنب ىلع 1149 ةيهزنب ىلع
 هج1 ىلاملادبع نب ىلع هذ دماح ني ىسعن ىلع
 هزم بتاكلا ةلقعن ىلع ههه ىناجرجلا زيزملادبعنب ىلع

 مس اضرلا ىلعي روهشملا ىموم نب ىلع
 ىمج اشاب اضر ىلع 2 ممو نبمالا ىلع خبشلا
 همجي ىزيربتلا ىلع ديسا ه8 ىمظعالا فيرظ ىلع
 ميج ءاطفلا فشاك لأ نع ىلع خبشاا هنو ىبرغلا ىلع

 مم. ىدادقبلا ىدتقا ىلع خيشاا ماما/ ىراسنالا ىلع خبشلا

 ١56 دباعلا ىلع ديسلا 454:45 ىنيسحلا ىلع دمع
 100 يلسوما ىلع خبشاا روح قاطملا ىلع
 دة ناياعلا ,4# ىداهلا ىلع روهشملا دم نب ىلع
 وربع طمسسس تدعم لعتملع مطتامدممانمع فسافتلا لبق شيمتلا كءلع

 مس رسساي نب رامج مةاوجوب ةرئامملا
 1و5 اهلهاد وج 151/أريق قيرح همك 745 رامعلا مهيأ زامعلا
 دمعنب دا هشام ىبا نرودحللا ىلع نب لامعلا مسوغ ن رامعلا
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 م١ ترعاا انقل نم يناثلا ةئسلا داوم عبط ثلاث سربف

 ٠٠١ روطخشلا ٠٠١ روتخشلا

 5 ثا

 نعاز تار

 ال دادتس

 هلا ( رم ) ندشلا 145:44( قفحلا نددلا مجنا

 م4 هبارشأا

 عقوق ةةئيقسلا عارش

 كن ل

7 

 م54نوجرس وا ( كلما ) نوجرش 5

 مالم( باتك] لامخالاو رب رج ةاحاهم ىلع ماعأ ىبا حرش

 7648 رهلاو سبيلا اهيمل ظافلا حرش موج (باتك )دامس تنا حرش

 451 (ىديوسال) اهابلاك نبا خم ران حرش باتك

 4145 ىكاخلا حرش 4مال(ىديوسال) ىمعم ع رات حرش ىف ةل سر

 ؟مل١ ناسعال .مقأا 3 ا امل تاناخ 2

 رج نإل هيمرضألا حرش ىلع :هيشحلا 441 مظانلا نبال هسالخلا حرش

 ماله ةيئالسرلا حرش ماله :هيعئاشلا هقف

 447 نيدلا بلع ثلا حشا 447 كالم ناةهسالخ ىطوبسلا حرش

 مم ميهلذ عمما زجل نوناقح رمش مش 74٠ ةيشعش اةيشيشملا تاولصلا حرش

 441١ ماشه نبال ىدتلا رق حرش مالو ربكالا 1

 #44 ( باتك ) هممالا حرش 44٠ ( ققحلا نبدلا مجنا

 54 علاطللا حرش 6م ىناما حرش

 فوصتلاو نيلسالا ىف فرعتاا نك. ىلع ناحرش مم ريفصلا ىوانملا حرش

 1(ىدبو سال )ىووناا مامالا هساقم ىلع ناح رش 4850( ىديوسال )

 1١9 طاقرمأ اهمل 14 ىدشاروب هفرش

 م4 (كلملا ) نوجرش وا نوجرسوانوف رش 1١١9 طاقرشلا

 م١٠ ( رم ) قرسشأ' 40م ىصاطقلا نب قرعشلا

 ٠١5 نيورش رهن اهقءامذل نيورش

 ممالء فيريشلا 405 فعلا ىف اهم 5

 05700197 ىوسوملا ففيرسشلا 601 ( نيمدقالا ءابنغالا نع ) رمع فيرشاا

 موس ظافنحع طش 1١و ةيعرش

 4 طش هعطكن يشوه طش وا ىثوح طش
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 برعلا ةفل نم ةيناثلا ةئدلإ داوم عي ثلاث سرمف 0 ه؟

 وس ةعدقلا ةرطشلا 6ءمعال "77 ةرأ علا

 دجلا ةرطشلا

 م44( تيب لك تحن ءرسسأ نم لوا ) رعشلا *ه4 ( ةديرج ) بعشلا

 #” - بوطش ١64

 م79 جودزملا رمشلا "44 ( هريسح نه لوا ) ىبرعلا رعشلا

 مول فشاا مالو ةريمشلا ةلأسم حرش

 هز :هيئانش همدنهؤل مومو معومأ اثافع

 همم ”هئيفش 164 هنش

 مدع (ءام)١أ رقشلا مقبال ةريفشلا

 414 قيفشلا هاا ( رم ) :ةمقشلا

 مال ىدزبلا مظاك ديسلا لكو ركش خبشلا 1١9 نايقش وا نايكش لت

 ةدل 1ك ىمولاالا ىدتقا ىركش دوم خبشلا
 "494 بلشلا 1 دبجلا "لكن

 4٠ ( علشي ) ماش هه برعلا دنع لوثلا وهو ناتسدرك ىف خاشلا

 م١1( رع ) حي رتامشلا 458 املش
 ه4 نوعمش ريصق هام سامشلا

 عقاب (ةاطيصطم جن وساروبمش 2/١ ىزتبمشلا

 ةهرتتت تل 1ا/لال ل [بارعا] رمش

 هاله [ةديرج] فراعملا سوش 1١40 هقوط رمش

 مهام اللا سيمش لاا مهم ةرودنمشلا
 اوأ ةنجاوا ةئش كي ذخ هم٠ نويرامتتلا

 1١5 باهش ىلت  هو# نونشلا ىداح لآ نوسح

 ميم (دومم) ىمولالا بابشلا ١4 دخلا بابش

 هزم ( ءاضن)رابشلا م.م بادآآلاو مكحلا ىف باهشلا باك

 48696 ةديشلا مب ءادبقلا
 ةمكوىربالا هنا ةدمشب ةبقلملا باز هيئاكلا ةندحللا ةخيشلا

 1١18 ناتسربش 401 دوزرهش
 هال ىتاتس روما هللا هيه 11 [ ةرسسالا ] ”هيناتسرمشلا
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 0. برعلا ةغل نم 'هيناثلا هسا داوم عيل ثلاث سربخإ

 ىرعشالاىناتس رشا ادع مال" 11 لعل ةل جم بحاص ىناتس رمش نيدلا "هبه
 1١

 و1 ىسيعلا ليش جالا 2 هل.( رمت ) زيربشلا
 44 ىناثاا دهبشلا 447 لوالا ديهشلا

 3932517 شيئااوشلا مس.ع فاوشلاىدتلا هط

 م07 ىدبوسلا محرلا دبع خبشلل هتيشاحو رطقلا دهاوت

 ىه قبوشلا ؟مةحناحل ةشواوشلا

 موه ىزوش وه كيوشلا

 ععورالابب ةانعتوسف نشوش مالا شوشاا

 5811[ هيحاب ] :ةحيلم ةهفوش الالا؟ نوينشوشاا

 مه اغا تكوش هما رادرتفدلا ىدنفا تكوش

 مز١ ( رم ) قيوشلا 8 كيو شاابريمشلا محا نب لوس رخسسشلا

 ماله ةةيئابيشلا حرش موك لايشاا

 م8٠ ( نودملا دادجانم )احيش مو ةةليشلا

 م06 فجنلا ءاملعن م ىئاوفسالا ”هعيرشلا خيش س4 ء(بمالا سيئر)خبشلا

 137805177 يعوسبلا وخيش سيولبالا 4؟8(ىرامرب ىرام ارامزخ و.ثلا خش

 417 هيار ىف باصا له ةايوء وال ؟ءووه

 5ا/ ىناوريشلا جاحلا روب نممعط علام ةزاريشلا

 14١ كلعي هل١٠ ( رع )ءاثيشلا

 ه١( رع )ءاصيشلا هاء( رمز صرشلا

 438 ق رمااىف ميكا ادنع سيرد هش رطوةءارقلاباتك بس ةهميشلا لسا

 م٠٠ نامليشلا هر6 ىلش

 داصلا فرح

 مو ناتسلا بحاص ؟ممدنأعم٠ ”هئباصلا

 رلح ةيسطاسحاص .ورسستعميتت لع طواتمو ةئوعلابحاص

 هوه ىداصلا ههه داع نب بداصلا

 ممل ةقدنزلا لها ىلع د رلاىفةقرحملا هقعاصل بات 2 عدوه ىدنالا دعاس

 كل حاس هر5 سنا
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 م.م (.الب رك ىف هل رازم) لاس ىلا م.6 حاصلا
 مهم انما نسح نب ملا ؟ملو ىدفا ا

 موم ىرامسلا للص هوه ىنحتاىراز لا طاص دم خييشلا

 مولا بص 20 م1 عاصلا
 الو حابسلا كراع خيشلانا را 00 (ةئباسلا»ةبسلا

 ىا8ه١3 ( رمز ىرصملا  ؟وه ةيناشلا ا رحصلا

 مم ( ءانعع ) نحسلا ما فصلا

 ميس ( ”هيرصاتاا لامعا نم ) هي رخملا "16 نيسللا نم

 نم هردصأا ةل# م.م (ةديرح) لباب ىدص

 مالو ىلءاعلا نيدلا ردص نس> منال 154 ردصا!نيدلاردس

 موه قارع'اىف تايتكمااو بنكل' ىعرص 1397 فئارصلا

 قوس 1كلقم تراثا تادامصلا ةنهةطرملا

 م08 ىرهوملا حام "هجرت 17 ةيويعصلا

 بكا ىف سردم ىدنأاىربص نيس  ه٠م(قفل راش ىحا ون ىف لآ) خيب

 41/# ىرفملا

 ممم راقصلا ديشر دع عمساعتالاباتكف ىثعالا حبس

 رك دحاول ةهفصب عطا نس عمو ( رئاط ) ةراقصلا
 مز١ (باتك)برعلا ةديرج هفص ولو طا هفصب نيالا ودحاولا "فص

 ىج كننأم فاصقصلا 6٠١ (رك) ىرفمصلا

 لى ا( كنالا) حيفملا 4هم نوبوفصلا

 ممر د نب رمع ريفصلان ا هجرت م90 يريفئلاو ريفصلا

 ه٠ةرقسلا ١١8 طيقصلا
 ١64 تالّقصلا عوام هف راش ري مافن ر قسخي

 موب ةةيكسصلا مس اساس ( رو
 : 0ك

 عي ةيحالسلا همه ىكوك رك نيدلا الص

 «46 ( ءاع ال نيرابم و )نة ولصلا ؟١هداور مشى برخلاوحلصلا

 4مم نامصا 4م, ( تن )نايلصلا
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 هه  برعلا :هغل نم :هيناثلا "هنسلا داوم عب ثلاث سربف

 4817 ( لحال ”هيداعم ةريشث> )للمصلا 4417 ةيدمصلا

 6٠07 ىسايعلا ريصعلا ىف ”ةعارزلاو ةةعاتسلا موم'ةيمصلا

 مو ريفاملا ىو "هفقلا عدص

 م8٠ نويئويهصلا 7٠٠٠١ قيديتملا

 ماو (عاصني عاصنا ) عوم 7/6 دوس

 1 ىناسر لا موصلا ةاله تانبلا موص

 م١1 ( رم )ءاصتملا ١174 اركز موص

 مصيوودبس ءكميص (61٠١ رم ) ىناحيملا
 "مخ نوديص همج ”هيمظعالايف ةديدج ”هيلديص

 ا؟الءالا/؟ نويديصلا هريس 20هيععادتمع ىروفغفلاواىيصلا

 ؟ا«وو17 طشلا ةدايز .ديو[ءاملا صش ىا] دوهيسملا

 داضلا فرح

 معو تةباستلا ىيسحلا ىندملا ٌمدش ديسلا نبا نماش ديسلا

 هكا/ ”ةمئاضلا هدا ةلاضلا

 هم رطيضلا ةءم ةيضلا

 #47 ( رييش طاطخ ) كاحضلا م١٠ ( رم ) ىضلا

 /ملا/ف وسلا ناباىف ساحل ىلع ب رغلا 4[: ه.مط] همخضلا ىنءءهميضلا

 151 ( باتك )ناريبكلا ناررضضلا :0مىدومتواىدشأرهرض

 7 ىوجلا طغضلا ه.م(هيقوكلانمبرض) بيرضلا
 هزك مرو“ هرج ورم حسا تكلل علال عا 1 معال هالو ىيفضلا

 ١؟ةيلالال ةيعولطلا ةسو(ريقشلاوكب ىمح) ريفظلا

 هده 4462:444 (دلب ) يحيوضلا هنو ىوضلا
 اموتهفايضلا (اذك )ليياضق ىفةريج هذه الاب ى دلال ااشابنيدلاءايض ف وب خببشلا

 454هيسانيامو برسشلاو لك الا بادا ىف واهس

 مالال ذايابزيض م٠ ميم سالال عما ةنزيضلا
 مو اهيف ءآرقفلا رئاكتو دادغيىف قيذلا ملال ءاته املا .تعيض
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 برعلا ةهغل نم :هيئاثلا :هئسلا داوم عج ثلاث سروف 4.

 ءاطلا فرح

 ةسإا ىف قئاطأا 24984 فئاطلا

 ع3و بلك هحئاط هج. ايلي امو هيف ةليوط ةلاقع .قارعلا ىف قااطلا لمع
 امم سلفلا رياط ؟ءوءومءةوئ[تهنيفسلا ىف] قباطلا

 مو اهلي !| ىف طاطلا 18و [ !ماس ءاجما ىف :ةملق ] :ةيمراطلا

 4مم دادغبيف ريكا نوعاطلا 1١5 نارطاط

 ممم ةهيقاطلا مج (افطىمع)فاط

 عقالنأ ! انساتا( رمغ) ىهماطل' عاب معا عفسإ هرم ىف بيةد'كي بااطداسأا

 مال [ةديرج] ناطلا 2 واب ( ريع ) ىاطلا
 ه.ا/ ( اشايلا ادختك) ىهاط ةرمإل ىدتنا يهاط

 14. ىبانلا مار نم نسحلا نب نامل -سهاطوب ا ١6 ىوام#' هاط خبشلا نادم خيشلا

 54٠ ( بامك الا بعل ىف )ىاطلا وول ةلواطلا

 2 .طالب ر كو فجنااو مالسل اراد ىف 97 دوشأ و لب ب ىلا 4 1,.عارتخ! 0و“ هعابطلا

 7 وا ةيلاامملا داليا ىف ةعابطلا مهمسج ىئابطابطلا رقاب دمع

 عم رجلا بايط ماو ذاانربط 6١١ ( ركر رمحالا دزربالا

 مله ( باتك ) :هعيشلا تاقبط موه[باتك ]هب رسثيلا لئالسلاوا مالا تاقبط

 موي( باتك ) نيرسفلا تاقيط مابوءصالا(باتك) لا تاقيط

 مه ةييبطلا ءآرواممولع  ةالال[س وبدلا ىنع] سوبالا
 ر

 1٠١١ ةدارطلا مسلي خامجالا

 ماله ناغ ىنعديسال ( باك ) :هفالاىف زارطلا وس. زارطويلا

 مرح 42سم شونرطلا  ساو.وم ىزارطىد بيلي تاوكيفلا

 4446 قودرعلا فرط 5417 روطرطلا
 ملوي ذاانرط 0000 "ةيمرط

 م11 (رك) قيرطلا موسى ربتماا ميكن فيرط
 ١ه4سعرط ٠64 ىجسفلا ةةشيرطلا 35 ةةهيسردملا

 مجو ةزورعط مبد ةزرعط

 114256241 ذاب ان زيط لالطاوا سجد عا ع سعل تاز ريعطاست تالا ةمعطا
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 م7 برملا ةغا نم ةيلاثلا ةئسلا داوم عجل ثاثسرهف

 ؟4وراغط 4و7 ( دومسلا زيزملا دبع لئاق ) سيمط
 154 ”هاسالا ىلا ىركسملا ىلملا بة كملا:هيلط رفسو م4 ءالبرك ءاولىفءاملانايغط

 .#١ ةحلط وبلا 481 ( داركا ) ةهيئايلطلا

 444 (آم ) جيلط  ة؟#1:414245 كلجارم ( علطا ىا ) علط
 م١1 ( رع ) نطلا ؟ةق ةةميلطلا
 م.4 قاوشلا ىدتفاهط ههالءءالو ( ةررج ) بنط

 قدس حاولالا بوط هم1 بوطلا  همم(باىعا ) "ةحطاوطلا
 4 زوالا ؟ه4 هللا ءاطع ايبوط ىروخلا

 « نوفسوط ما/# نويئاروطلا

 +١6 فوطلاا م4 ىسوطلا ريصنلا

 موم قوطلا لاب (012005مورئانتس نصفلا ةهيئوطلا

 مج( لثم)ةلضصلا ل قع لقعلاو ةلخنلالوط لواعلا هرج ةيقوطلا

 :مم6446:4486:444( ليج ) قيوط ه٠ ( ةدلب ) قيروط
 هلا ( رمت )باطلا همك ليوطلا

 مه آم (1©0 - ؟هافصأ برغلاو برعلا رايد ىف ةرايطلا

 الب ةييط 4مم ( ءام ) مسا بيط

 مجال ءرابخا نم ذبنو اهسسوم مايو سال ساب سب هءمابا+ ذا اي زيطا

 5 ججونسيط هاوءهامغ1 نوفبط ممع اهطوقسو اهعئاقو غران
 ءالال ةويط م. ىطويسلا نيدلا لالط ”هيقيطلا ةةماقملا

 ءاظلا فرح

 م08 بمشلا ةديرحل ريدملا ناديز ىهاظ ه0 طيابظ فدوب
 رصتلا ىبا خبشا فئاطالاو فئارظلا ه.8 [ نودمسلا دادجا نم ] هال
 م05 [ باتك ] ىمدقملا قازرلا دبع نإ دمحا

 155 نيسستقملا رومظ 164 لالظلا

 نيملا فرح
 ومزب "هسنلا هع تالثا ا داع
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 برعلا هما نم :هيناثاا ةهنسلا داوم عيل تال سرهبف هم

 ووو «راملا ويم ةستاطا ا”اعلا
 لوتقااوا بولصملا با 4م تاداعاايف ةرظأ نم ًاعاعق ءاسناا عطا

 موب نهمقع ةلازال
 سريع ضراملا سا ( برعغلا ) :ةيراغلا
 مهد ةةقراملا ةهماي ىجوتكملا كيفراع
 مح ءاليركو بفجتلا يف :1 روشاعلا مد ء!روشاملا
 مد برضلا نإ يصل 2 45م4 ةردج نإ صاع
 ميو ىلماعلا نبدلا ردص ندح لو. ةهيرماعلا

 هيب ةةيئاو ا ةةيماعلا *هقللا

 ؟٠46 ةهئباط موتا اع
 وابوي ىدايملا فسوي نإ دمج نإ بسوي خيعلا ١مناداع نارمع ”هعرسس
 مزز نوبداملا هلك ىدايملاديز ني ىدع نب ديز

 4317 ىلكلا بئاسلا ندم نماشعنب سابع 1م,149 ةرابملا
 مسوس هن و1 ( نيسحلا وخا ) سارملا هجم سابع
 ميلعولت ديعلا مال نويسابملا موو سابع ازريملا

 414 ىدادقبلا يحرج دحالا دبع ىروخلا مجاب قباآلا ديملا
 4502464 ديطا دبع ناطاسلا 116 ىدادقللا ىمظعالا ق>قحلا دبع
 ةزس نمحرلا دبع ها سديدحلا بان ديط ادع

 514 ميهربا لا نحرلا دبع ةءاب اغإب نمح رادع
 هديب كب نس> نمحرلا دبع "1624181 ىج هجايلا نمحرلادبع جالا
 مالا لصيفلانمحرل' دبع م ودادنب ف هيسفاشلا ىتفم ىحرلا نمحرلا دبع خبشلا
 4مم. ىدركلا نمحرلا دبع خيشلا هم ىدنبشقتلا ىئادرقلا نمحرلا دبع
 ؟0مىريضخلا ىلج قازرلا دبع 2 هملكالو ىناليكلا نمحرلا ديع ديسلا
 مهم4ىلج قازرلا دبءخيشلا نيغابدلا سيئر 418 ةمعنلا قازرلا دبع

 هالإ زازماادعع

 ندا عا ع
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 م7  برملا ةفل نم ةيلاثلا ةئسلا داوم عيل تاائسرهف

 ؟4ة رافط 7407 ( دوعسلا زيزملا دبع لئاق ) سيمط

 154 ةهاسالا ىلا ىركسملا ىكلملاب:كملا:هيلط رفسو م ءالبرك ءاولىفءاملانايفط

 ب. ةحلط وبلا 481 ( داركا ) ةهيئايلطلا

 140 (0م) جيلط  ة#7412454245 كلجارم ( علطا ىا ) علط
 م١1 ( رم ) نطلا ىو ةميلطلا
 مسءو قاوشلا ىدتناهط ههالءءالو ( ةربرج ) بنط

 ودع جاولالا بوط هكا بوطلا ه84(باىعا ) :ةحطاوطاا

 4 روطلا ؟ه4 هللا ءاطع ايبوط ىروخلا

 ١ نوفسوط ما/# نويئاروطلا
 +١6 فوطاا ممم ىءوطلا ريصتلا
 موم قوطلا لزب 012005 موتانتم نصفلا :هيوطلا

 مج(لثم)ةلضسصلال قع لقمااو ةلخنلالوط لوطلا همح ةيقوطلا

 عمم 44644486:444( ليج ) قيوط ه٠ ( :دلب ) قيريوط
 م11 ( رمت )باطلا همح ليوطلا

 مه آم (0014 - ؟هافصأ برغلاو برعلا رايد ىف ةرايطلا

 ال ةةيبط 4مم ( ءام مسا بط

 مصيب ءرابخا نم ذبنو اهسسوم مالو سول سب سب همام اان زيطا
 . ججونسيط هاو ه18:5 نوفبط سمع اهطوقسو اهعئاقو عررات
 الل ةويط م9٠ ىطويسلا نيدلا لال :هيفيطلا ةهماقملا

 ءاظلا فرح

 هزه بمشلا ةديرجل ريدملا ناديز ىهاظ ه7م طيابط فدو
 رصتلا ىبا خيشال فئاطالاو بئارظلا ه٠ [نودعسلا دادجا نم ] هاظ
 م05 [ بانك ] ىمدقملا قازرلا دبع نإ دمحا

 3155 نيستقملا رووظ 164 لالظلا

 نيملا فرح
 وورب 7ةسنلا هع تالثا "و دمام
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 برعلا هما نم :هيلاثاا ةهئسلا داوم عيل ثان سربق هم
 اعلا

 لوتقلاوا بولصملا باي نم ًاعطق ءاسناا عطقةدط 2 #4 تاداعلاف ةرظأ
 و9 نهمقع ةلازال

 مرييعسو م ضراملاهسإ . ( ترغلا ) ةهيزاملا
 مده ةهتراملا اهمال ىجئوتكملا كيفراع

 نوه ةةيراعلا ومو 8ةسنانأ هب

 مح ءاليركو بفجتلاف .آروشاعلا مك .!روشاملا
 6548 برضلا نب ماع 454 ةردج نب صاع
 مينو ىلماعلا نيدلا ردص ندح 1و5 ةهيرماعلا
 وي ةيناع م ةيماعلا ”ةقللا
 514٠ هبط موكا اع
 مايلي. ىدايملا فاسوي نإ دمج نإ فسوب خب .ثكا 1مناداءعنارمح هعرس

 مز١ نويداملا ه١ ىدايملاديزنيىدع نب ديز

 437 ىلكلابئاسلا نيدمح ن ماشهن سابع مسا ملم ةرابملا
 ممم هلم 741( نيسحلا وخا ) سامملا هجم سابع
 ميركل ديملا مال نويسابملا مسءج سابع ازريملا
 414 ىدادقبلا ىجرج دحالا دبع ىروخلا مجاب قبلا ديملا
 4504م ديطا دبع ناطلسلا 11؟ىدادقللا ىمظعالا ق>قحلادبع
 هز نمحرلا دبع هوسديدحلا بان دي ادبع
 م14 مهربا لآ نحرلا دبع هول اإإ نحرلادبع
 هم كب ن-ح نمحرلا دبع  ؟162411 يجي جايلا نمحرلادبع جاما

 هاا لصيفلانمحرلاهبع م ةدادغب ف هيمفاشلا ىتفم ىحرلا نمح رلادبع خيشلا
 4مم ىدركلا نمحرلا دع خيشلا همسه ىدتشقتاا ىئادرقلا نمحرلا دبع

 1م9ىريضخلا ىلج قازرلا دبع 2 هسنعالو ىناليكلا نمحرلا ديع ديسلا
 مم4ىاج قازرلا دبعخبشلا نيغابدلا سيئر 018 ةمعنلا قازرلا دبع
 41 ىئاوللادلاو دمصأ' دبع 78٠١ شيشم وا شبشب ن مال_اادمع

 هالإ ززعاادع عمو طاطا ىف ريص! ادع

 مالا دش ادلع مويداش ئاغاز رملادبع
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 ه9  برمأا :هقل نم :هيناثلا 'هئسلا داو» عيل ثا عر

 هده هاء مالا 4 ا/دومسلا زي زملادبع 77 نيكتزلا فاز زملا دبع

 ١89 ىريضخلااغاب رداقل' دبع ةد/:٠48 4 1 ىمظما ادي ءءاش نعد دبسلا

 34 يثراحلا مما رداقلا دع خبشلا 57095 ىناليكاار 5 ثااعماج

 13و ةمالسوإ فطالادبع عممس ناك دعنا

 هع فاد ديدلا هالإ هللاداع

 ؟؟ةمالسالاخبش ىدقا هللادبع  ه٠ه(نودملادادج ا نم)فادع

 719 ىراسنالا هللادبع خيشلا ةامدخا نب ةفادع

 م.م (نودعسلا دادجانم ) ميعالاهللا دبع 79/ ىضارلا هللادبع

 اله ديشرلا اًءايدوعس ريمالا دمتمم مساج نب هللا دبع

 546 كب ىربس هللادبع هز, عئارنبفادبع
 هدم ركسملا للادع 11ناسارخ ريءاهاطن هللا د.ع

 «#م بلاط ىبا نإ ىلعنب ىلع انثاا نسحلا نب صاملا هللادبع

 519 روصتلا هلل دبع موس زمملاز للادبع

 . "49 ىتيلاهللادبع 18و ىدييملا هللادع

 مم ىهو لاديع 595 حاشولا هللادبع

 هدم مئام نإ تاطمادبع موال تلادبعلا مم يالا ىف وبلا ةفادبعخ .ثاا

 314 نيقشاملا سوماق باتك بحاس يناملا عنملا درع خبشلا

 م01 بابلا بنات باهولا دبع 1١5 باهولا دبع

 مدك ىدويبلا شاقنلا دوبع 9+ ىنارءشلادح' نب ناهولادبع خب

 همك ةدوملا م٠1 ديشرلان الو در سويلادوبع

 هلم ناتاخنب ىحمنب هللا دبع هزم ناما-ن تاديع

 688 ىمشتع 187 ةريعل

 11451 ةهبتع 51 ةدوبع

 ؟وؤ هبل 515 يبلع

 ميم ناع 544 ةلوكشملا

 مم نافعنب نام م.م مشب نإ نامع

 ؟مكنا55 ( ودب ) نامجملا 2 ؟موميوربو تهينامملا
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 برملاةفل نم ةيلاثلا ةذملا داوم ميط تلالسربف 16
 هزآ ( رك ) ىفيجعلا
 2010111010 خل نودءلا كي ىمجت
 ةمويمأا بارعالاو وهالكل هعاماو وه علق رييزلا ىحاوت ىف ىمج
 ميرا مضلل جت م١١ ( رم ) ةوجعلا
 نيرطاىادع ١ هور ( رمت ) مئانملا
 موه ةدملا عمو دا نإ نادع
 هاا ( رك ) قيبح نبا قنع مزز ىدع
 مدا عومي تئارعلا ملال ىذملا
 ىفوءيف رمشلا عئاقو وم: يراجتلاهتااحوك هب وط رميه بحسلا عءامسقوهدودح هيي وجو وسويسرا وكالجك؟قارعلا هو (تع) دارملا
 هرج وس وابو تسوس ليا ةقنكل ه4 1501/4 “عال هرداجام
 ميو ممل ت ادا ؟ما اكس دنع ةرمعلا» رظأ مةرضاكلا ةيعامجالا تلا« بأ ةمدقم :هؤاوهوهعد'ههمس ينمو و « رايد ا/44© ىلعرطخلا
 م.0 نارعلا ممج تيقارملا ه0 هيف باتكلا ريهاشم م.م راوي قربلا كلسدم هوي و جو سمح عال (فجتلا نم بتاك )قاع
 مجم ديرملا 2 419برعلا كب ميهارإا م4 (دنملا) ىعؤبرعلا ٠ (مم اصابات ) برعلا
 هبه ”همع ناخ وب ديم ىلع
 ميس طوررع ١ همه.؟وم ةيتاجرملا
 موون لاك ةشرعلا مماب ىلاقخلا سرع
 عمو (تي)جارملا هو ( رق فرعلا
 مفي مس نيش رملا م6 فرع
 معي سريع سريع مريم سما هيف رعلا عجن هقلع
 4م ةمرملا ممل اهنيطرع
 مز١ ( رم ) ىنورعلا مد طوم نع
 عمه ( دهر قورعلا مو م(هبف بتك نمل وا)ضورعلا
 ١8< قير نمار 4مل س٠ س1٠ 1؟تاسيرعلا
 ملا تاميررعلا هدح ميرملا
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 11 برمعلا ةغل نم ةيئاثلا ةنلا داوم عيل ثلالا صرف
 هرا/ ىماظعالا تنزع دا ه.5 اغاب تع
 ما مسااس» (ودب) ةزملا م.م دوكتد اروع
 موتك ةركاسملا ١07 دلب زي زع
 م4 ( ,رابتشاوا همم هيك لسعلا لوو ءلنقج ةيبسعلا
 465 اهيا لسع 48 تروكي لسع
 46ج مالا للعلا 469 ةريزللا لسع
 18650 ريموزوه لسع 469 زودنوار ىلع
 هزو/4؟ هي مو(فدحتلا باتكدحا)و شع» مم؟ دوسملا

 مل باكالاو رئاشملا 444 (رش تاب ازا ديحو شع
 ؟مجملا 142م !يماسودادشب نيب ةنطاقلارث اشملا
 روح خوبشلا قوس رئاشع ةءجيودم تمير رئاشع
 مه.0 قفتملا رئاشع بو نطمدفلا رئاشع
 10١ كدرم سارب كاشع هبال ىراشملا
 هاا ( رم )ءاوشملا هو. تورتشع
 موو جابطىاىثع هلا ( رك ) ناوشملا
 م٠5 نالازفلا ةريشع 515 مشخ ىبا ةريشع
 مهي *هءاصعلا مماب اصعلاوف ةلاسر
 عه اشي ت.صعا ولك“ منزت 810 صنجالا ةيسصملا
 ميه ةيراطملا هرب ةااطعءايبوط ىروخلا
 م01 فوطملا هيو تطعلا
 ومس َفاديعإ ةيطع مس ( مالغمما ) ةيطع
 ؛ةا/ نز امهظع ةملاا اا (ر) مظع
 م54 مرفع 4و نبدلا مظع

 44٠ نويقعلا 18١ىحيوظ ني نانفع
 ممم لاقملا ع راقملا
 مرو ( باتك ) مئاقءلا ىف نيدلا دقعلا هز( رم )نادقملا
 م. ( ”هنيفسلاف ) برقعلا مهيب رقملا
 ذهل (وزلجروكدود) قفوقرتع همه برقع لكا نمد
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 برعلا :هفا نم :هيناثلا ةئسلا داوم عبط تنال سرت 7

 همم ليقع خبشلا هدح ديقعلا

 همو ماش» ىباز ىلعوخا ليقع ممسوعالا ليقع
 مويم ظاكع هال داكع ليج

 مان ىلصوملا نرلا ءالع خيشلا عه« 4م وجا كللاءاطعندلاءالع
 سك ”هقالع م5٠ كت رثالا ىلع كن رق ىلع

 مم (ةعر لما ة؛مك بالعلا

 ه6 ىربطل ءا ذك ناج رث نرلع م.م (باتك )ثودحلا تالاف ثوروللا للملا
 4و6 اهميشلا ايسردي ىتلا مولملا 2 «م(قفتملا ءاحماىف) ةلملا
 14504(فجحتااىف)ىولعةءءطم مماممعمع همنا (مهةيرسسااواةيفطامولملا
 م01 ةيرفمجلا ةقئاطلا معز لعخيشلا هدعدمم نيىلع همه ىلع
 هراء ورك ه ومسك نيئمؤملا ريما بلاط ىبا نب ىلع
 مم نيدياملانيزبروهشملا نيسحلان ىلع مم نيسلانباربك الا ىلع
 44١ دمصلا دبع ىلع 449 ةرهزنب ىلع
 ة١5 ىلاملادبع ني ىلع هذ دماح نب ىسعن ىلع

 هريس بتاكلا ةلقمني ىلع ههه ىناج رجلا زيزملا دبع ىلع
 مم اضرلا ىلعي روهشملا ىموم نب ىلع
 مج انشا اضر ىلع ممع نيمالا ىلع خيشلا

 هب ىزيربتلا ىلع ديسأا ه؟8ىمظعالا فيرظ ىلع
 محيع ءاطغاا فشاك لاا نه ىلع خيشلا هنو ىرغلا ىلع

 مم. ىدادغبلا ىدنقا ىلع خيشلا موال ىراصنالا ىلع خيشلا
 ١6 ديبالا ىلع ديسلا غ1 ىيسحلا ىلع دمع

 185 يلسولا ىلع خبشلا روح قلطملا ىلع
 روم ناياعلا مس ىداهلا ىلعإ روهشملا دمم نب ىلع
 هوايه امال 11100 لمتصيام مطتامدممانم فساقتلا لبق شيعتلاب كاع

 مس رسسأي نب راع مهاجم ةرئامعلا
 لوح اهلهاد وج زوالا قيرح هىحع7 45 ةرامعلا مقل رامعلا

 دمج نب دمحا ةّاط ىبا نررودحملا ىلع نب لامعلا مويع ن رامعلا
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 "م"  برعلا :هفل نم هيناثلا ةهئساا داوم مسهل كااث س رهف
 0 نلف 32 نسر

 هم مظاكلا ىموم مامالا نب دباعلا دمع نب باها مهاربا نبا ىرئاحلا

 مق ةمامعلا م87 قياامعأا

 مه. سيوانا ليكولام مدلل تاع كلما ومهم جنوبا ع نام

 هلا[ رم ] رمملا هلأ [ رم ] ؟ةيئامعلا

 م18 ىربطلا ناخرفلا نبرم هالو رم خبشلا دحسم

 م٠4 ىنف نب نار# هاله ناطح نب نارمع

 م؟وم*ق4 ينارمعأا

 "ما ىلالاسكب ةرمع 4؟9 اردج رب ايارمع

 "41 ىرمملا ىدنتفا نانع 61١ ( رم ) يرمملا

 458 سدع نب ةرارز نب ورمع »9و "هي رمعلا ”ةسردملا

 74 ىمعلا ةها0؟دوع-منيورمح

 3417 ةيانع اريل  مسااب(ابض رمت ىف) "هياثملا موا ةريوعلا

 هدة ت1 11 اوه سم هزاع هاب ذاع

 خيرات ىفدجملا ناونع باتك نم لوالا ءزلا ١48 دجلا ناونع

 م مااوم هم

 م6 ةرووشم اهيماط ظافلاب ىنمملا ةلومجملا ةحبصفلا ظافلالل ماوملا ريت

 614 ىقوكلاا مكحلا نب :هكاوع 44+ نحت الملا لماوع

 ١و ةجوملا همن جوع لا

 من4 دوملا

 44ه رمعم ناةطوع اه تاسيوع

 لوو اهئعلا 678 ضايع ىضاقلا

 514 :هفيلخلا ىسيع 6 مامالا ىدتلا سبع جاحلا

 16 ناديعلا ؟981/ ىيدرلا ىمبع

 همم نودمسلا ىسع خبشلا 7311 ىيع لا

 50420714 ق ىسع قوزر

 مو 6مم لالا “مالا يديهارفلا ليلخالا باتك ) نيملا

 مسوي علا نيع "11 بنرالا نيع
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 ةهيئاثلا“هذسلا داوم عيل تلال سري 6
 م74. نازيملا نيع ةلاسر قروب ”ةيلمرلا نيع

 عولب كقزنمم نويبع مهيب تانيعلا

 ١ال8 187 زوروتلا ديع 115 ”هيلامملا :همالا ديع

 نيغلا فرح

 هدمه ىحضلا ةراف 4م.8 طاغلا ةدلب

 1١19 ةيشيفلا مهم :«يلفاغلا
 هلال ةريغ .سقعم او ةليطرب هبغ
 مولد موم ةرتفلا مول .أ رثغلا
 ممم ( باتك ) بارتغالا بئارغ هج جاحلا ريدغ

 ٠ (يامملا فرسصملا ريدم) ىكسوبا ىف 701 (ةئيقسلا) بارغلا
 وح ةنارغ هند سااب؟ءاو فارغلا
 146 يناويحلا زرغلا همع زيغ وم 2هريانع ظنا 41608# برغلا

 444 ( رئاط ) قوثرفلا عم هت
 امو وندورغ ١48٠ ةدورغ

 11و اصد ةرخابلا قرف 454 ( باتك) تازجسملا :هفمغ
 رموتككرل ةيئارفلا راه دوه هعبس قرف
 ميو.مالا (باتك) ةدبع ىباسيرمغ 01 بيرغلا م1 نايرفلا
 ةهم5 4*0( هيف فاص نم لوا ) ث ثيدحا بيغ

 رو ماوس ىوكبرغ ١ همه فنملا بيغ
 765ه 217 ىلازغلا 5م ةلانغ
 1 سو بارعالا تاوزغ زول 12ومدت# ( عاصرملا تكس وا لزم
 هال4 نونروةيرغلا نمرالا م51 ىزغاا
 امعآ5 هاا ١مم قفيزغلا

 ملا ءووسم ةهبيصفلا فلخ نب نابضغ خبشلا ملأ ةةيمغ
 1و عوز علو دادنب ىف ءالغأا مع _عمع ةراقغلا
 ؛1/مدادغبىف تاركا ءالغ ال4 دادغب ىف ( ناغدلا وا نكالإ )غبت ءالغ
 جالو ناغ اًضر مالُغ الو ىدتهلا لوسر مالغ
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 05ه  برعلا "هل نم :هيناثلا ”هئسلا داوع عي ثلاث سربق

 ه1( عضوم ) رواغلا ؟همل نويلغ

 1١١64 هبلاوفاا 075: عوءاول ”هميلغ هللا قزر فسوب

 ولدا مو رادوغ 79/008 غربتتوغ ١ ه١1 ( رم ) ىناوقلا

 1411 الروفلا مب ٠ سراف جياخ ىف سوفلا
 ها سويلوغ 072455 رهيزدلوغ زانغا ذاتسالا روتكدلا

 4179 ىنقثاا ةملس نب ناليغ مهد زيغلا

 ءاملا فرح

 ة6124062 ال4 سراف "4م ىبارافلا ه١٠( رم ) رخاقلا

 71١ قرافلا باتك ليذ +1 قلاخلاو قولخلا :نيب قرافلا باتك

 #74 سف 4187 "هيالولا ةرطاب شتفم ىدتفا قوراف

 مم ها يهزلا ةمطاف 41424317 ضافاىنمع ضاف

 +١6 قافلا 594 نويمطافلا

 ما1 #67 نودمسلا اغإب ملف ١٠ كافلا

 41١ سونافلا مس ةةيحلاو
 ساه مالا ىف هضواف 61١ ( رم ) ناسوافلا 2+ وافلا

 مم دادغب ىف ىراصتلا عزفو ناقايلا برح ىف قارعلا ءاملع ىواتف

 05-3 ققنحلا هللا حق 187 هللا عتق جاحلا

 مج ناضمر رهش ظءاوم ىف ناناا حتف باتك محو كممتوان# قاغملاحتف

 ه١4 "هحتفلا رصق هي ةحت

 4878 اهعاشم ليس ةيلم م16 ةلّملا رئاعع ادب حت جاحلا هلم

 480 حوتفلا طخ همه ناربا روغتيف :هتن
 #7 دادقي ىف هيديدحلا "كسلا لاقشا روتف 4887( باتك ) ناديبلا حوتف

 م١1 ( رع ) لحلفلا م١1 ( رك ) ليحاحفلا

 <11 3/4 نامدفلا محو امصع فق طصوسعع ند ةق مماعتع راذفلا

 م١1 تارفلا لآ 144 ىوازعلا شرطالا مدت

 4650 (بتاك) ىئارق  هحل هون 4 هركالا ماء عةال عع تارفلا

 ا9.-امقدامال ةرارفلا 40207 نيتارفلا مام ةدايز
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 برمعلا"هغل نم :هاثلا ةئسلاداوم عيفب ثلاث سربف 006

 مو فقسالا سنانترو ق4رنكمرسع :ةعمزم 2ءادم معو ةلصئلا :هشارفلا
 عمو سدقلاةميطمدعاسم ىو_ملا فيزوجاوسنارف روطاريءالا»4 'هنعارفلادالب
 410ه دلاخطلا ناحرف وق جرفلا هريو هللا جرف ةيلح

 ١مإ اهداز دزرم ©41١ قدزرفأ'

 مهم.موو ( ةيود ) ىللا سرف ه8 نيرما'

 م11 ( رك ) ضرفلا  س4١سرفلا لج هياود
 7١8 نوعرفلا ردم خبشلا عربت 496 كوعرف رصق
 بو امرق 44١ ( ىالآ شع ) ةقرت
 مره ,؟هة(ىسرافلاريمالا) امرفنامرف جس اشابكز دمحم ”هيلونب نامرفا'

 مهوءسوو لمرفلا ميا ةةمرفلا

 م16 ناربج نيطسغوا سيسنرف سامعأ
 "ه6 لوالا سيسنرق  ”ءال ىلسوملا سيسنرق فسو
 هلام غاتيرف مخ. ( سدقلا ىف مهتعبطم ) نويسيسنرفلا ءالالا
 لوم مهنا مالةرارف .ةريرأ ارسنعاام ءا [مادم 469 ةديرملا

 2442080 سفلا ©1419 قيرغلا

 هام نقع طالما موال الو تاع
 اوك ولأ قارعلا باتكو ”هحاصفلا 6. ءاقيسما
 !او "هباتكلا ىف باطلا لص»
 اضقلا لصف

 مرج سرا واو ىدنهلا حيصت م08 حيصفلا باتك
 برسثلاولكالا بادآ ىفو اهعبش امو :هفارضلا ( اذك ) لياضف ىف ةزيجو هذه
 هازو.س قربا ىحي نإ لضفلا 414 هيساني امو
 م١0 عيبرلانإ لضفلا 61+ رفمجن. لضفلا
 ه1 ناويمنب لضفلا ه1 لوسنبإ لضفلا
 7م برعأا ةوضف ةلحب »وم ةيلضفلا

 ميو (باتتك) باتكلاو بت

 ١٠6 تالصفلا مءهيدوو (باتك)ءاظلاو داضلا نيب ءا

 مهاب نطق لزب لمتنا #هاع قز رطق
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 >ه برعلا اهفل نم :هيناثلا "هئسلا داوم عيب ثلاث سربق

 هاو( عضوم ) رواخغلا ؟ةمل نويلغ

 1١14 ةهيلاوقاا م5: مسوءإوإ ”همينغ هللا قزر فسوب

 ©هلدمل مو رادوغ 7لال-0»ه غربشتوغ ١ ه١1 ( رم ) ىئاوفلا

 41/١ الروغلا ٠# سراف جياخ ىف سوفلا

 م11 سويلوغ 073455 رهيزدلوغ زانغا ذاتسالا روتكدلا

 479 ىفقثلا ةمل- نب ناليغ مم زبغلا

 ءاقلا فرح

 96510476 20.2؟4 سراف  م4© ىبارافلا (٠١ رم ) رخافلا

 715 قرافلا باتك ليذ +1 قلاخلاو قولخملا :نيب قرافلا باتك

 مس ساف كوم ”هيالولا ةرطاس شتفم ىدقا قوراف

 مو ءآنهزلا ةمطاف 4142417 ضافاىنمعي ضاف

 ١6 قافلا "944 نويمطافلا

 مام نودمسلا اشإب ملف ١6 كافلا

 41١ سونافلا م ”هيحلاو

 ساه مالا ىف هضوف م١1 ( رم ) ناسوافلا 25م وافلا

 مم دادغب يف ىراصتلا عزفو ناقايلا برح ىف قارعأا ءاملع ىواتف

 7٠١ ىننحلا للا حتف 157 هللا عتق جاحلا

 4 ناضمر رهش ظءاوم ىف ناثاا حال باتك معز [مدتوانع قاغملا حتت

 م١4 ”هحتفلا رصق هيأ ةحتف

 470 اهئاشم لبس ةيلخل 16 ةّملا راشع ادد ىحت جاحلا هم

 480 حوتفلا طخ همه ناربا روغتيف ةهتف
 ياس دادقب ىف هيديدحلا كسلا لافشا روتف 488( باتك ) ناديبلا حوق

 م١1 ( رع ) لحفلا 61٠١ ( رم ) ليحاحفلا

 <11 397/4 نامدفلا محو اممع ف طقوسمو نان ش مما636 راذفلا

 61١ تارفلا لآ 144 ىوازعلا شرطالا معد

 461 (بتاك) ىتارف هداه وةهدعكالا ماء «4 تارفلا

 ا9.-ا4ق-ا4ا/ ةرارفلا 413207 نيئارفلا مابم ةدايز
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 برملا:هغل نم :هساثلا ةنسلاداوم عي ثلاث سرهف 00

 مو فقسالا ىنانترف قدا مرسع 84مم 2ءانو معو ةلحلا هشارفل'

 م#بمسدقلاةمطمدعاص ىو-_ُملايزوجاوسةارفروطاريمالا»ا4# :هنعارفلادالب

 140ه دلاخلا ناحرف موو جرفلا هدو هللا جرف ةلح
 ١مإ اهداز دزرعم ©41١ قدزرفا'

 موءاسموو ( ةبيود ) ىلا سرف م80 نيرما'
 م١1 ( رك ) ضرفلا م4١سرفلا لج ةهيلور
 7١8 نوعرفلا ردم خبشلا عربت 496 نوعرف رصق
 بو امرق 44٠ ( ىالا شعر قرت
 ماوي ال هة(ىسرافلاريمالا) امرفنامرف 2 ؟# اشيك دمع ”هيلوتس نامرفا'
 موقيضقو لمرفلا م21 ةةمرعلا

 ها ناريج نيطسغوا سيسنرف سامع

 "مهم لوالا سيسنرق  #سءال ىلسوملا سيسنرف فسو
 م11 غاتيرق 70٠ ( سدقلا ىف مهتعبطم ) نويسيسنرفلا ءالالا
 لون سا مكءاما/ةرارق .ةريرق طارسسعأاع ىا مام 468 ةديرفلا

 28429588 سفلا ©4107 قيرملا

 هام نقع طالما موال تاع
 اوم لا قارعلا باتكو هحاصفلا ه0 ءافيسفا

 مع (باتتك) باتكلاو بتاكلاو :هباتكلا ىف باطلا لص»
 ١٠6 تالصفلا م.ميدو (باتك )ءاظااو داضلا نيب ءاضقلا لصف

 مرعسرا ؟/6 ىدنهلا حيصت هه8 حبصفلا بانك
 برعشلاو لكالا بادآ ىفو اهعبشي امو :هفارضلا ( اذك ) لياضف ىف ةزيجو هذه
 هاا و.م ىكمرباا ىحي نب لضفلا 434 هيساني امو

 م١1 عييرلازإ لضفلا هام رفعجن لضفلا
 م17 ناويمنب لضفلا م12 لوسنب لضفلا

 74 برعأا ةوضف ةلح مول ةيلضفلا
 موال ساق موب سنترا زت#ه4 قز رطق
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 نب برعلا اهقا نم 'هياثلا هلسأا داوم عي ثلاث صرهف

 «هه(باتك )نوك ولفملاوةكالفل ههه (باتك زوجللا هقف عويب دلع عدم (م وقاءا رقفلا

 ؟0؟214ل/ سلفا م١1 جلفلا نار

 م49 نيطساف 1١8 سلفلا راط

 وج ”كلفلا «1©برعأا دنع هذي ران كلفلا لع

 1١9١ ( عاسرملا) رت و نف مهو ستتفلا

 2.7 ردصأا هف 4-0 ريخلا ةنف

 هه٠كا/6 نويقيتتلا 51/0094 ةةيقيشف

 ه٠. اشإ دهف خبشلا همدنوءوءوأل لاذهلا كي دهف

 *م12 614 تسريقلا باتك ١١ .ءاله لاذهن مفدلادبف

 8؟هيئدبو-فةيسمشلاتاطاتخم حرشة ينسلا دئاوفلاباثك موي« مجم ىوهفلا

 449 ”هيلايضلا دئاوقلا 407 يش دئاوق

 01 لاجمل توفل دما وف

 م6٠ ( باتك ) "هيسادنالا لئا_-رلاىلع ةيسولالا دئاوفلا باتك

 ؟مه ديحلا دبع هداز داؤف مسس(ياتك )تايفولا تاوف

 111 جون مج زاوفلا

 م. مدادش# راتقدا رم ازوقلا باتك نم لوالاءزملا ٠١غ زوف

 3« سروغايفسبو كاهن6 ىقوفلا مهم غئاملا قر < وف

 111 يف 131 جف

 544 ىكذر سيف 58427 نيقلا

 545 رسايلا ىلصتق 406 ةسيفلا

 ما/ل1 بجاه كالو اشايناح رغنب لصف م40 لصيف جاحلا

 م+6 .رارضا ءديو ةلجد ناضف هوو (باتك) ىموليإدرا ولا ضيفلا

 م5٠ قلبفلا "ةمطم 146 ةبسلاةضيف

 م1 6:08ىزارطىدبيليق تنوكيفلا 4+ ليفلا

 مرهم رسما مدمعأ ةنفلا دمع ؟”ةةممع كن

 454624 ١ صب امام هلويف هوءتوإلو نوقنفلا

 - هم جوممل
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 برعلا "هيغل نم "هيناثلا "هنسلا داوم عبط ثلا سربف

 فاّقلا فرح

 هالوك 4سم ممول“. داقلا ٠+ *«رداقلاوو فئاقلا

 181 ( عاصرملا ) ساق 16؟:ةهبراقلا
 01ىبصحلاةفاديبع نب /.مساقلا 6٠ ه(نودعسلا)دادجا نم(ةتيلف نب بقلملا)مساق

 741:5 رطق ريما ىنام مساق خب خبشلا 4 مهربالآ مماقخبشلا

 7م. ىمساقلا نيدلا لا خبشلا 2 ه1مناميلسن.هللادبع ني مساقلا

 م هاوس ىناشاقلا 784 نويساقل بج

 <01 ( ىلع روصقم حصالاو ) ىلع رصاق مها رصأق

 ومو عاقلا ول 1ص0-هوطعل ةرطاقال لحم و5 آمصمسصم76© ةرطق

 مجري اق هوك هنو .”هيلاحلا ىلع لدن ادا دعا

 «11١ ىنائملاءاضقلا سوماق ١٠1ه 12ةهن :هماقلا ه.؟ ( ةتكلك) طوقبلاق

 714 يناعلاعنملا دبع خبشال نيدلا ناهرب نيسح ديسلا رابخاىف نيقشاعلا سوماق

 ١ هم“وبإل قئاقلا ه١*(ىسابملا هفلخلا)ىهاقلا هم تقوملا تايالولا نونا

 مرو ( ره ) مئاقلا 156 قارعلا فب الا لئابق
 7 دوملاملاق هالوك .(06 ياس ب رقانس )مالا

 ومب قئاقلا 16 غياقلا

 ه٠. ( نوبزل'ىا ) ءابقلا -ممإ بلال فاقلا

 ماه ساونىنا باق 21م0 ةةجيالدلا لئاق
 1١4 ناق ه4٠ىسرافلازوريننيذاق

 همهم جبقلا 448 ( ءام) بق

 <47 نيسحلا ربق مممئاهنبا ددحا بق

 ميد ةيعبق 545 بلاط ىبان ىلع رف

 556 خراتلادهملهّشاسن_رحبلا ف 'هىدق هس ىف روبق معو دوبقلا
 م08 تيبقلا ممج ءادبشلا روبق

 معو ةرسصبلا ىف برللاو لتقلا موو ةتيكلاىهاةسيقلا

 ممم ءاثقاا 2ا/# ةدوصقم ريغ ةلتف

 مور ناطط م١٠ ( رمت ) «زقلا
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 عا برعلا ةقل نم ةيناثثا
 511 دادغبا نيسداهملا مودقو ىثبرهكاا (ىومارتلا) دادقلا

 6٠04 رفمجنب :همادق اب [هصك؟دزت دادقلا

 مم٠ ( ايف ةملطملوا ) سدقلا مو دادغب ىف هيبتجالاروءالار دم كيت ردق

 1٠١ داق ةزتع خوبش مودق  ا/ودادقبا ناتسروا عاحمودق

 0 دادقبا نيولسم سو رن رجاهم مودق 755 دادقبل نيبا عا نبريمامودق

 444 حايسالا ىرق 459 ىرقلا ىداو
 44٠ 'ميشلادنعةيحطلاةءارقلا  ”و(اههوجو ع.بةنملوا)تاءارقلا
 154 هرج "11 ةرارقلا 40707 ةيتارق

 ممم «اطوغارق #2184 لوغارق هدو ةعارقلا
 م44 ( طش نم لوا ) نآرقلا 987 لودجلا ىنمب ةمرف عج مارقلا
 0252 غاطدجرف

 م1 ناصرقلا (81١ رمت ) ىثرقلا

 452240١ 'هقرق ه1 عرقلا

 مهي تانيسحلاةهرق ىا هعدب قوسوب لآ ”همرق +. لودجلا ىنممي "همرقلا
 59م لارا همرق موو دبع ىكإ ”همرق

 14 زومرق 5و4 ىثاوتلا "همرق

 4377 هيلمرق 651 هيمرقلا

 71١9 وجوهر ماله ىنوبوقءرق

 1٠١١ ىفورقلا هم٠ غاطهجمرق
 مم. 02©ءاام هأهدع ىقوفلا سديرقلا مموج جالو ىلع ةيرق

 48007٠0 شيرف 141/ ةريرقلا

 م54 هميرقلا 0 ه١1 ( رمت ) ىطيرقلا

 مم نازق م4 زازقلا

 م1107 ىكسريمزق ٠١5 طارلزغ 1٠١١ طاارزف

 مو. اهيرقلا  ههعىروزقلا ايركزنبا

 م١1 ( رم ) بسقلا م48 زيزقلا
 م96 بهارل اشاياا نيطتطسق ىروملا م08 ساطسقلا
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 برعلاة عل نم .ةيناثلا ةثسلا داوم مط ثاالسرهف

 99ب ( ايف ةةعابطلا ) ةيئططسقلا
 م١٠ ( رم ) ةماعقلا م١1 ( رم ) شقلا

 ملء( رع) مثقلا 164 رثقلا

 م١1 ( رم ) بصقلا مول 2544 بصقلا
 ماب عساتلا نرقلا نم ىعالسا رس رو ظعموماو» رصق

 هعمهعجيهومنايهرلا رصق هله اراوكلب رصق
 4١© ىلا ىنمي رصقلا موه نرريش رصق

 م41 ريصقلا ه.اب ديفقلا

 ناهلس هفلؤمل ىنامملا ءاضقلا سوماق ممر مجال سك عك مسقلا

 404 ىاطقلا نإ قرشلا موو صاحملا عبوصم ىدقفا

 مم. ليرطق - ”مالء#م٠100رطق

 اقوا( عاصرملا )كاج فقو دا دمع م0 /4 فيطقلا

 17“ قرطلا ىف دومقلا م٠4 دومقلا

 همارصت نيم 6 طِصقلا

 ه4 هفقلا ١68 فافقلا

 هال اهعئس 1٠68 ”ةيئاطسولا 198 ةريغملاةفقلا
 ممم زاقفق همسو نوطنق لآ ١66 جدققلا

 موأ نادوبالق مهم 1زعت جامع ءادفقلا

 مج ( ىديوسال باتك) رجح نبا ةلاسر حرش ىف رردلا دئالق
 موج( باتك ) برملا ها حيصقىف بهذلا ديالق

 46م5 ىديوسال دصاقملا حرش دئارفلا دئالق باتك
 0 عالق ٠٠1مل ةدالقلا

 موج ثاقلا م87 سنالقلا

 مود طلقلا 101١ ١مو4 سلقلا

 جور قةعمان وا عملنا ةهملقلا موج ةبطلقلا

 6. ركس "همك م41 ”هماقلا

 ع.منالقلقلا  هربو ”هعدقلا ”هملقلا
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 الا  برملا ةقل نم ةيناثلا ةنسلا داوم عيمج ثاائس رهف

 «## ىدتعقلقلا 1٠٠ بولقلا

 "الاب كلملاسوسابق 46مم

 ١918 رطق 707 .دادغبىف :هيرمقلا عماج
 4ه9 فحتلا ةانق وورس ©ةسمل داق

 ه1 ةرانقلا هز9 تارانغا

 «1 روانقلا هاو رطانقلا

 ه.و.[ .ابقلا ] زابنقلا ماديه سويإلا بنقلا
 م٠ [قوملا ] ةردنقلا هل1 [ رمز عارلاة دق
 45 دج ىف ةرئلكتا لمقال أ '"ىرااوه (:0دهان1 لصتقلا

 5١١ ىئاطسولا بابلا ةرطنق 2 همهريشوباىف'ةيسور لصف

 74 نيدحنب دوم ةوهف  *؟14قارملاىف(ةوبقلا)نبأ!'هعارز

 05 ماوقلا ةريشح #1١ كرز. ريع روهشملا نبدلا ماوق
 م4 ىمقلا ازريمك(باتك)نيناوقلا ٠20م ةراجتلا نيئاوف

 05 مئاوقلا م. ىضارالا نيناوق

 464 لاتقلا ةوقؤومل لاتقالا ىلع ةوق غةمه ىلاوقلاىذ ةوق

 ٠4 شروق عوم دهان ا ثددغ لئاوقزتوق

 م76 حزق سوق وه مب# حد سوق وا زوف

 4٠٠ ناتيفوقلا م4 تابفوق

 مانو سقوقلا مالا ( باتكر سونألا لوقلا

 موج ديوق 709 نوقلا 71١ ناموقلا

 ىو 12هداععر فونمع ةرطاوقلا 01١ روقلا

 ةمرابقلا هم. قوجوف

 00 ناطيقلا ٠١١ «رابقلا

 الل ناحجيوبق 401١ نالقيقلا

 فاكلا فرح

 1٠ لئاك م١ ىناتناك ىلاصالا سنربلا

 مز8[ ةغالا ىف هانم ] بتاكلا وي شاك
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 يرملا ةئل نم "يناثلا تسلا داوم عيب ثان سربف <
 عى. ع ةقعوسلا ] زيراكلا ىو راكلا

 4و/ كيساك 2 ه## لعزخلا بسك خيشلا كللملا ةرصن
 روس معهم ه0 ىليجالا مظاك  هسم زارط ىبا نب مظا
 هالو ظاكلا ىسوم مامالا دجسم سو ع اع
 ماو ةيمظاكلاو فجتلاوءالب ركراوز هم ٠س م21 1الا ةهيمظاكلا
 مجد عراضملا ىلع ةلخادلا فاكلاوا "هيلا فاكلا و٠ دعاكلا

 ووو ديوك 444 [ باتك ] ىفاكلا 355 توفاكلا

 ؟.؟ةيماكلا 454 *هيلرفيلا .٠.8 شولاكلا
 466 ”هلاكلا  مسو :رايزلال ماك باتك

 م.# ةرواكلا م17 نوياعاكلا

 ؟مس ةةيروواكلا ؟مس روواكلا
 4.٠ تريكلا 2 م.# تيواكلا م.م تايواكلا
 وال تيريكلا ضماح 5101486 06 تكتلا© 1م ساحتلا تاتبربك

 م11 ( رمت ) باكيكلا ٠8 ( نودعسلا دادجا نم ) شبك
 هاله نويشوبكلا نولسرملا 40٠ ةرويكلا

 4457 «وبيسل باتكلا ٠١٠ تاشيبكلا
 45 © قارملا ىف :هباتكلا »ماب ”ءاتكللا راودا وا طخلا تاروطآ
 4و5 ( يقيلغربهلا ) ”يرسصملا ةروصملا ةءاتكلا

 *فقرت "هك رش بتك ”ءازخ ىف ةدوجوملا "هيمجتالاو هيبرهلا :هيطخلا بتكلا
 44٠ ”هميشلا دنع ةءارقلا بتكو سيردتلا تتك 859 'هيململا ثحابملا

 وزو امذتكلا ؛مو اهببسو ”هميشلا دنع نبدلا بتك ةرثك

 - طا مالي ريسلا ىف هييتكلا
 #6 عراشملا ىلع لخدت ةيلاح ةادا « دك و امك ةجكلا

 وزو ةةمضوبلا وا هيقرتثلا ةداركلا 421 ركلا

 1٠4 كاركلا موو اشإب بيت ةدارك ةلع سون
 والو ةممش اهلع ةيركأ ه١ ( رك ) ىاركلا هاله ىلوبوكارك
 و ع ري هامص ناجم احجي ٠ ءلا/ ج6 ع« 0 مدعي اب محب جاع ءااع و .مامصجلا جاه الاب رك
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 الس برملا ةفل نم ةيناثلا ةئسلا داوم عيمج ثااثس رهف

 ةيماعتلاو عنا اراوزواهراوزم 1 ؛-حلاربق سييسأت : ىنطو ريم 7” اهي

 14و اماقدارمو ريدتسم ”ىش لك ىنمع ةركلا سءو اهسبطع ماهي

 هالؤ ؛هوز 2مم ١ ملل ككاو 14 خركلا
 مه رأبلا هيقتام ىءع دركلا ال4 دادنب ىف ىخركلا ىماءلا ىدانلا

 554 نزرك درالا مو؟ (باتك ) ناتسدرك رابخا نم عئاقو

 465.14 كوك رك +١6 كركلا

 م04 [ةديرج] همرتوهمرك هن١ قكركلا ىلاعلا دبع نب ىلع نيدلا رون

 مهق ءاقتمرك 5و4 ةهيشئامركلا

 ٠١١ ىفوركلا ؟ا/ال(ريصم رايدوف) كنرك

 4المعجالال 315: (نمنم ىرك رتسملا امم ورك
 #40 ليزك سيدكلا 450 فدنلا ىف خيشلا ىرك

 م47 ةزازقلا  ةزازكلا لولت ه4مب جاجز ىا زازق فيرحت زارك

 008105 مما ر+ راسك هج# جاجز ىا زازق فيرحمت زبزك

 كابس هللا ةرود ةلسك ه١ ناورششوتا ىرسك

 مال صاشكا والو فوسكلا ةهتداع
 م٠ ةلدرملا "هفحتلا حرش ةلبسملا بجحلا فدك 164 رثكلا

 47٠ ةيادهلا ىصسملابةكلا نع "باول فتك :هاتك

 0 ”ةيمك عسب ”ةيمكلا

 414 ىناسا ارم مظاك الملا مظعالا خبشال هياذكلا باتك ٠٠١١ دمكلا

 مولر ما 00116 < بفكتلا عمق ةفكبلا

 14و ءةنوتلا 5 لكلا ه٠4 لفكلا

 1١ ةهبالكلا 448 بزاعلا الكتلا

 موسم س بلكلا الإ ىريرحلا نبا مالع

 ةنوت ,ةك .ةركا . ةرك . ترك ( لش ) ( هلك) موز او نودبلكلا
 4٠ ةضلكلا ظذااع ١مو فورذخ

 4878 نادلكلا ةهعيب ىف ءامدلا هم“ والو نادنكلا

 هدام 12ه هلال ال نويئاداكلا
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 برعلا هفل نم يناثلا ةنسلاداوم ميط كلت صرهمت +« 

 هال «باتكو روثأ و ودلك ردات هاي داك
 ميو هتك هوب باكلا

 بو ربقلا ل7 ةدسجتملا ةماكلا

 مو. "هتولكلا مد» اذاولك
 451 جاتقم ىا ديلك 70 بدلك ته
 تلا ةسارغ 451 حاتاملا بحاص ىا راددلكلا
 ١١ وليلكلا مجو اكوا صه ةةميلك

 554 ؟هيلامكلا رصق 4٠ تاموسرلل لوالا ريدملا كي نإك دمع

 م44 هير

 وول كريكلا قاع ةمكلاا
 ممه,باتك» ىلامثلا تااتك ما تاك

 1و1 ردنك + هتتكلا
 151 ودنكلا هءو( قوملا ) ةردنكلا

 وو كودنكلا 1١١ جودنكلا
 مع« باتكو ”هقألا مك 151ةلودنكلا
 لو 1 دودمداع تيففنك  هو27٠ نوينامنكلا

 154 هيناقليلا برحلا هيسانمع ةهيعداو نادلكلا هينك ىف نويحيسملا

 155 ةرمحلاف لعزخ خيشاارصق ىف ”هيئابروكلا 5٠ نابكلا مالك
 عمه تانورتكلا ىا #81:هه©8تابريهكلا 115«باتك» مقرلاو فيكلا
 ؟.م شباوكلا ..اب ( ءارا) وك

 موج ىداب نبا توك روك توكلا
 مهيب كينولرك همك ةجو,وابد ةزامالا توك
 م.س لئوكلا 455 ( ىبد ىثوك ) ميهربا لبجوا ميهربا لت
 هجم نوبول فاتسوك 101 ىنالثوكلا

 مهن شروك موه ناروك
 موري نمار دوق نا ىددقا ىدمح لامجا 178 شوكلا

 وسن دخلا هقرك هولمز: 157475 مجروس تةقوكلا
 4مي,4سا/و٠9 وكلا طخلا مما“ ةقوكلا دحم
 مهي .٠ .عوجن يملا ايلاهمتساو ايعاوناو 'هيفكلا ول "ةيفوكلا
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 86 برعلا :هفل نم ةهيناثلا "هئسلا داو» عيطط تلات سروف

 1 ىديو سل( باتك ) ىهاظااو نطابلا ىماع نيب قرفلا ىف هازل بك وكلا
 م8701 سويشض وك ه4 ٠ ىناملالا ىاودلوك روتكدلا علو طق« ىف نك وك ريسلا

 هر. كيححا وا كا ىوك ممر فاق هوك

 م1 تيوكلا هك ةدحء ومال هم٠142441:10:5 تيوكلا

 هم دجت ىلا تيوكللا ىف زيلكتإلا لصق باهذ اج تيوكلاىف'هيزاوترا راب رفح

 م15 ريوكلا 1١9 تيوكلا ىف دان

 ه4. نشروك هم٠ قحلس ىوك
 ىدتكلا نملا هللا دنع نإ كلملا دبع نب ردكا هى. قاحت بوك

 565 ىناليكلا 159 ىنوكسلا مث

 ١1م1 سوك ؟61 قيكلا 6٠١ ( رمت )اكيكلا

 مالاا فرح

 موو ( لم ) نادو الو نآ ال ملم ملل
 414 اهلامّمتسا . نأل م4٠*4ىعوسيلا سنمالىرتع
 همه !اولو ايوا بولي ضيرملا بالا 14 جئاللا
 ةايجنووو 1هاجتن ( ةركتس ) اسرال سمو 1836-اذاتم دلوم ىننال

 مال روهالا 0 ج1لوسوملامسالا تمي ماللا 777 ىردوكالد نإرت

 م15 ( باتك ) ”هينوراملا "هقئاطلا ما "هقيقح نع "هيلا نيهاربلا بابل

 مرعدبلا 6141م( زاركموتاناويطا سايل

 معي ماثللا مم. نانبل

 (صصستستم» ؟جتنصإلا عندج اسييمعط# (ولت) جل

 م09 ( ةلح ) برمأا نال ما/1 ماسرلا

 مجيب ةنوبشل همرءمم٠ عارم

 40 (ىلاولا نوامم) كب ىتطا رمش وا ىقطلا 01٠6" ( رمت ) فسقلا

 101 ةهيمقلا 6٠.6 ةقيطل

 م1 ”هيماملا هما 1س ةةيمرحتالا هقللا ”ج4 ( اود نم لوا ) "هقللا

 مم حفلا ؟هقللا +. مي/اهعيط) برمعلا "هما

00091 



 برملا ةفل نم :هيناثلا“هذسلا داوم عيلج ثا سرب
 44م8 ءائهدلا فعل 201 ناكسلا دفا

 وع ءاتبلا طقل 4.1 لقدلا دوغل
 ه7 ىدايالا طيقل لوم ىقاقل جاحلا
 وأ ((طدعوع هت عر صمالا موو امالا

 مدس جتا ةةكرش 44؟(باتك)ىنج نبال عملا
 عم ارويلل ( ةدلب ) ةكلل وا جل ةحئا
 401 ثولاا »46 قفتنملا ءآوأ

 موه ريثول ١ 02م نوبول فاتسوك
 وملء ةهغوألا همك همم ناتسروأ

 41 كالوأ ىحو كالا الول جنم تنا الو
 م.وينل م (باتك ) بليمنآو ”كماربلا رابخا ىف بئرملا ؤلؤللا باتك
 ه00:408:997ىوسبلاوضش سيول بالا4 4١ «باتكد"هضورلاونيرحبلاةؤاْؤ
 00 ااا 1منأد ة[مهوذعموص نوينسام سوا

 مرج راول وجو ظفام» ( ءرجحلا ) طابقا
 هاايءسوب ( ىزيلكنالا ىوغللا )نيل 1ه. آمالها لوزبل
 عمه ( ءام ) ”هليل 14 اهيا
 مابك ءاسنرف ىف :رييش ةنمدم » نويل 1٠ ليشي. نوبل بالا

3 0 
 مدح ( لم ) دتهنم ”هماماام م .ا رقشلا ءام

 ه١( رم ) ىدوأألا ميه(ةحبسلا) كرب *هلاملا

 مالو [ةداوم] ثادحالا ىنءع تايرجاملا 1و1 ( عاصرلا ) تام

 7631616 "هذان 19 زوحاملا
 455( براقملا ما ) ورام 408 ىرامرب ىر'م رامو ارام

 موي ىناردنزالا هللا دنع خيشلا ةقو مرح ةينوراملا
 مريم ة[هطصلصنا( بك ىمإ اتكام 1/310 ةطمصنا( بك لم ) انوشام
 «.و نونملا كقلم 77+ هتكاملاول ةهنكاملا
 ناوفلو هذال ( ىمابعلا ةهفيلخلا ) قوعأللا ممل ءلالو روسيلاملا
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 هبال برعلا هما نم ةيئاثلا ةهثسلا داوم عيب ثلا سرهف

 دوم هيمئاملا 6٠6 نودعسلا عئام

 م٠ رهغلا ا روام مئو(ةةحيسلا )توك ربمام

 رق 76 ( ةدلب ) صيام هو ىناملالا كابر

 19 سا 141156 حابسلا كرابم خبشلا 4 عس(باتك)جراعملاو ىدابملا
 مجال «حوطبملا  سا1نوعرتلا ردم

 ريو فدحاملا 518 ةرصبلا وثوعم

 موو كاان ريح ة[لاستم "هن 2:1

 مر ( ىمايعلا ةةقيللا ) قتلا

 عون و اةيودو ةئيدلا ةئمكتملا مون ةمودد ةنهكتلا

 ميو ةقرفتم عا مهاربا

 ةرونفز جر سجال« ىمابملا هفيلخطلاو لكوتللا ٠١ 8فصسعطتم» تاسفتتم
 ماو ديالاب مزلتبالو ء ميمي ريضي الكي ربا ىلع

 مابه سءال(باتك )هوبا تازاجلا سيل وكاعركايو 2 « ريمبلا لام
 (سلاجملاباةك

 عممقلودلا ريش نيملسملا تاممتجع 75 ”هيعءامجالا وا

 مو فادي م١1 ( رم )ىتتحلا
 .1014.٠ بدجملا ه١٠6 ( رم زردحلا

 14١ نوبرحملا +868 درجملا سنجل
 م14 «باتك» ىطحملا 4مم ( داو ) لزحم

 701 (ريمش يش فاؤم) ىساجملا 156 دالحب نبا
 14 عمجملا وباب طماجلا
 هدونومم ةممجلا عجع ( باتك ) نايبلاعمع
 مره رجا ىمولالا ىطسولا ةعوشملا .ةوومبو ءبلتك» لدمجلا
 هده ءبكسم يديم دو يفصل
 و 81 ستوادع ىاك هلا مو ةنلسملا

 معو اع نيلئاقلا ىلع درلا مو 3 ةجحطا

 هاب كب مرجع هاما تةسود» 216106 ةقرحملا

 ةا/ ىلازغ رظنلا كم باتك مو. ةمرححلا
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 برمل'ةفل نم ةيناثلا ةذسلا داوع عبط تانسرهبف 028

 جابو دادقبول ءآرحلا هةمكحل 61١ ( رع ) ركحلا
 ىو ظصصتمو 0ز] مكمن مايصتسالا تيز ”ةيفصت لح

 الا وسو دمع 7م حتت جاحلا ةلحم
 445 ميهاربانب دمع ٠م. مهخوبا دمع
 ما ثعشالا نب دمحم م5 بااط ىبانب دم

 ه.م نودعسلا يماثنب دمحم 1مل حا ديلا نيد ديسلا

 موال نيمالادخع 4م و(طاط+ط )د !نيدمم
 هاا ىكربلا داع م ىرشلا رادع

 مدونه م رمآ صا ريما بيبطادقع خبشلا 77م. زكس ى ركب فو رعم ا اج دع
 وباوه ةراسىبانب نسلانيدحم مميزامزلا بحاصإرومشملا ندمان دع

 م44 ىءاؤرلا رفعج
 6م ىناردن زاملا ىرت اهلا نيسح دو خيبشلا 4 هه, ةيسها وحلا ةهماطلا نم نسمح دع خيشتلا

 همجيروزتلا قي ادع خبشلا هدم ىفجالااءاط غلا فا شاكلا نيسح دع
 ممكنوالا ديشرلا ندع م06 دادغب ىف ه.ءفاشا' ىتتم ىحرلا دقع خيشلا

 ها تايزلا ن دمع م. ةياشابد شر دمع
 هو نودملا دم فلل ىبسلا دمج

 م4 طاطخلا ينامسمسا نب دمع ومهم نامل ادع
 فوفو ىج نعالا قداص دع ؟57؟نارمكلاد#ت خيشلا

 مزع نااغنب هللا عنب دم روم ادم ادع
 ه1 تايزلاكلملا دبع نب دمع 4و طاطا كلملاد,ءنب دمع
 ه1 ىمقلملانب دحتلاب ١ فاشل ا داقءل ادم خبشلا

 م4 ىزرربتلا ىلع دمع موه ليخلاا ا ىلع دم خبشلا
 رجو دارحلادمحم رومشملا لعند 7م رفاباا دمج رورشملا ىلع نب دمع
 هزه ىوارغلا ندقع هز ةلقمنب ىلع ندم

 هع ربا دمع رقمج ىبا نب ىلع دم نب دمج

 499 ىدركلا دمج خبشلا 0 مماقلا نب دمع

 14564 ينال دمج 5-3 ىبح لا دمع ىلوملا
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 74 برعلا ةفلنم ةيناتلا ةندلا داوم عيل كلاث سرب
00 

 م07 ىديبزلا ىلعساولا ىنيسحلا دمع نب ىضترملا دم خبشلا ضيفااوبا

 111 لوالا ديمشلا م نيد ا١؟9 ىنطسملا دع

 ؟11/61154 ىدهملا دمع 118 ىلماعلا كن نيدمع

 او حساتلا دم هز 6يزراوخلا ىمومنب دمج

 530 حابملا بارعا خيش نيسايلا دمع خيشلا 155 ىمشاهلا دم

 ةعؤعونو دع لآ هل ىند

 1515“134:ىميظملا دبع ءاشلا لعدم ديسلا ؟هو ناغدع رأبا

 هوو هيد 117 قلن دق ىلع

 514 اهأ نطقلا عارز همهمو ةرمحلا
 945 ىدركلا دوت مع لءحلا

 43 ( من ) ىدومحملا مده ىدزيلا دوقع ديسلا

 وو ةلوحلا هب دو محلا
 م5 «باتك»و بطلايف راتلا ومو. 7 ىئاليكلا هللا ضيف نبدلا ىح

 مدح ة«راتخلا موب باتكو لهنا تا .اراتذع

 18 (ىديوسال ب اتك)ةيرسشع ىلأالاةفذحتلا ارصت#ع باتك 1113 0دنهج ريتا

 (42١ باتك ) مالدلا مهياع ةهئالاوءآ يهزلاو ىلا تايفويف مالكلا 2

 مامرع ءادهمو بلان زخع ول و(باتك( الب رك ةمقو ىا)'هعقولا رضع
 | ن6 ءمعسل

 مهم رفخم 5 بطناةءممسع# نرقلا“ 0

 ماا ( ىوغل مصمم ) سوماقلادم ه٠ نوطةانوكرالاوناب

 1986 ةيمدرلا سرادملا هب نئادملا

 7 اباه ركزبمجو سبح الاه ؤم اذسو نرحب! !نفادمغسو 2 موو نادم

 61١ ( رم ) جرحدملا م سوما رسل رز ولاشي تدع

 هالو ىيلوتاكلا قرتلا هسردم بو "ةيئاملسلا ةةسردملا

 ظنلا ةسردملا مب. ”يلاجرملا ”ةسردملا

 وو مدملا ه0 [ولت ] ركسغدم
 ملول ةطيدملا ع ءاةميكلادتع لملا رود ندم

 اننيحل

 58 ىتوملا كةليدب مغ مالسلا هني دم

00091 



 ترم انقل ةيلاثأا هللا داوم عبط تلات ه١
 ؟هك؟ رمش تالا ] ءامندو ءرملا موه م

 ] لجارملا 4ع ةييرئلاوةمململا ةارملا
 نمو تارص 1150016 لجا رمل لع
 ميم ىدارملا و[باتك ]دام يلادام

 كف سدا

 408 صن صايم ىءه جمارملا

 سمو ةغارص ١ جاله ةويم نإ صارم
 همم تكرملا #14 ىفترملا

 ميو ناجم ١ وس [قحيبتاك ]حض
 معو سارا دم ةرإذ مل تيم
 ام' ( ءوث ) ةدرملا 401 ادرملا

 1م. ( ءوق ) تيدرملا ؛.اكوو ىدرملا
 موو ةاسرملا مو سرملا
 اون _1مح عاصرملا 671 ايليس رام
 جالو دادم ىف دئحلا ليغ يضرم س١٠ باصعالا ضيم

 11 شعرا 4ا/» ملا ضيم
 7٠٠١ ىرودلا ىعرم الملا 8م ةيشعرملا
 وع تةيئرملا مو 21م عتال انااا ثويلغ سم

 ماساووو ( ”«ريصاالا ) زكرملا ٠١4 عوترملا رمت

 مم4 خورملا ةماءهزد ( باتك ) بهألا جورم
 هده ةسرملا "8/ ىلم

 موي شكرزملا ٠١6 كرابم ديسلا رازم

 د15 ماوقلا ةريشع سيئر لم م خبشلا موه نودعسلا اشاب لع نم
 ميسو مام نودمسلا اغا ديزم ههدءووو (باتك ) ىهزملا
 "98 لعلم معو «ةر

 رفح ةيلميزلا ووك ةراثبلا لماع

 مسر٠ ناطيشلا سم هعو ©1801 نيزع
 مص ةريمشلا ة لا ةةيرالا دجاسلا 107 سفتلا لاوحا ىف لئاسم
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 ملا برعلا اهفل نم :هيلاثلا "هنسلا داوع عبط ثلاث سربق

 (©طقصعاعأ موج ةحيسملا ريق جراسملا

 118( ىرابعلا ةهقيلخلا ) دشرتسالا م45 نوحبسملا

 509 تارظنتسملا ه17 ( ىسايعلا ةهفيلخلا ) نيعتسملا

 747 بوبادحسم 16 1)1همعمموإ فطوتسملا

 إب اك دحسم إل ةهتيدملا دحسم

 4 ”ءرصتتسملا 408 رطاسلا

 رسم 14( نوفاتلا ) ةرسسملا 704 ”هحسملا 10 حملا

 مجاب ةقورسملا مس حورسأا وا حورتسم

 هس 417 وس طقس ةق حاملا
 عوسإ ىلا ءا رذعلا ميم نم ءديملا كلسملا هو دادغب ىف تاركمملا رامسا

 16(باتك)بابرالابر ىلا ء باهذلا كله ةلاسر 418 ( باتك ديجلا

 مه ليقع نإ لم همه( ثيدحلا بحاس مل

 16 زك ةاثسلا 164 رامسملا

 ©0اب ( قفاللا دنع ) دندلا 48٠6 دنسملا طخ

 ه5( بقل ) ناريمريه همم بيسملا

 1كم 1 هكا مل لا 1 م فك تس 114 مكس داقتنالاوتهفراشملاباب

 مثلا ( باتك ) ضاع ىضاقال راونالا قراشم ننادعلا

 1ث ةدهاشمل هل٠ ( رم ) ناشما

 401703١4 تاياشملا ؟ةه خويشلا قوس ىف تويبلاو لاجرلاريهاشم

 76م كرتشملا سنجلا همم كرتعملا

 م5 دوجشلا هلو ( رصق ل ىتعلا
 م١٠ ( رك )خرمشلا 1 ١٠*:و1 فوحعملا
 118 دشرتسملا نإ دشارلا دهشم ؟الؤ دبتلا

 841 رييكلا دمشما 148ه9 ىلع دهشت

 موه نا ريثم منوم شوشملا

 معو ةولاصملا ه7 شاطكي الم نازق ليشم

 21/56 1/#هكإا4 ( ةديرج ) حابصملا

 م51 دجيملا حابصم ه»١ ( باتك ) قابلا نبأ ديسلا حابصع
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 تال سربغ مع

 "وا صم 4 ردصملاب ةيمسقلا

 هدول نوبرصملا 11 ( رم ) ةراقلا نارمص»

 برملا ةفل نم :هياثلا هئسلا داوم

 ماب دامسملا 6م ىكطصلا
 هرم ىلا ىملح قطمم همس عقم نئروك ىد كب مهرب قطم»

 554 رفصملا هما ىورغلا ىناشاكلا ىنيسحلا ىفاطصم خيشلا
 -.م(ةديرج) تاكدضأا يوب 311 ةهمانتت ىر ومع

 مم. ة«روس ىف عباطملا 18 ( تابهرطلا ) تاغس.ا

 موب (باتك) ”هفينح ىبا مامالا نع بالا ىف هفيثملا بلاسملا
 ميج ىزيربتلا لماك ةةميطم سيال بادآآلا همم
 هالو دادقب ىف ( نحسلا ) قيطملا #7. :«روس "هالو :ةعطم

 715 قارملا ىف وجلا ةلاحو رطملا .. م ( لاكشربلاو تاصربلا ) يملا رطل
 7150014215“ زءال# ( بارعا ) ربطم 41:44 ىئازاتفتال لوصنا
 14 16 مصاقم# ةريطملا موللكحل

 هامنعيم فيرصتلا عضو نم لوا ( ىفوكلا ٍلسم نا ٠1) هاذا.
 مانو ةرامملا ٠١7 ىلازغلا دماح ىبال سدقلا جراع» ب

 448 نسح خيشلل ملاملا باتك ١ ه9 سمشم جلاد

 هلو ةقاديعنب "هيواعم ه8 1[رم] قيلامملا مو» (ةتكامىا تهئمم عجر نين“

 مهوب ( رمش تايبا ) ةابلا لرتم- ىف 00-5535

 ها624 617218 ىع ىلا مصتعملا مزح هللا زلم

 ةاسمل؟نلوك ( ىءاملا ) همملا هلس (قسيعأا ةةهقيلخلا 23 هصامل

 هوو :هووءومو .ادالا مجمم ©1414 (ىمدرلا نع ) دمعملا

 م١1 ( رم ) دمملا مهو نامبلا صمم

 ناهرب نيسح ديسلا هللإ .ؤراماا ةلالدإ نيمالا ماقملا ىلا نيكللاسلا جارع»

 م18 ىديو-ا نيدلا ريسأت خيشلا فيلات نإ

 "مع ةكرعملا ع٠ دادقب ف ارز ىعاضص ضرع

 ا ل ىعركلافورمم خيش
 م4( ماعالا ) مظعلا مب ةلودلا مع 5
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 لول برملا "هما نم 'هيناتأا "هناا داوم عج ثلاث سرهف

 م4 قالعلا ه١( رم ) ىلتملا

 م54 قولمملا 6117 سمسم جلمم

 هوما بحاص ووج نصها جستتع لم حمام“ مس قاس نب لمع

 ؟44 ثيدلا بيررف ىف فص نم لوا ىرصبلا ىوفالا ىلا نب رممم
 /1١1 ىلازغال معلا رايمم باتك هز ( رك )ةراقلا ىع

 - “1٠١ و ريعلا تا 1١66

 1 (ىديو ء باتاك )كولسل او ريسلا حرش كول عصا نيعم رقم ةيدصملا

 9 0 - 2 مجاب ةنيكم وا هتيكام ىتمع نعم 313::طل د6 محو ةئكم ىاةئمم مح

 مهاب رواقملا 4سو ( ةةيشاحلا ) همم

 ى48رغم  مهإل ( ةرافم عج ىف لامن ال ) رفلا

 ؟1©6 ( تاغللا نم هيف لاَس امو ) لزغملا 3707© ةرغملا

 11ءطقم #6 صفا موجع "وقتما مم عاييود] ةهقسقملا

 مان ةيوضقملا ؟8ال شغشفملا

 7844 ةرفغملا 72844 رفثملا

 هاله لوغملا 44١ ماشه نبال ىننملا باتك

 مال ريفم 001 سويلالب نيسآ ليوغم

 هم هتاذ لزيفم هم ءداد لزيف»
 011 1174م (باتك) ”هبعدالاو تارايزلا ىف نانحلا حاتفم

 موال( باتك ) «دششقتلا دهاشملا ىف "هدنملا دعاقملا

 م068٠. ىمولالا تاماقم 556 صدلاقملا

 همجي هفألا سياقم باتك مايو ىدبوسلا تاماقم

 دذح نيسبتقلا رومظ عوير 316ج1001 نولئاقم
 هوم مطتقملا هاساوعل ( ىمابعلا ”هفيلحخلا ) ردتقملا

 1١© ( رمت ) مادقملا 98م4 دوسالا نب دادقم

 195 درقملا 1مل هيئودقم

 ©54اييلع عورقم هدم ةعورقم

 هال تفاقملا هدم ءيلع ةعورقم
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 برعءلاةفل نم ةيناثلا ةنسلا داوم عبط ثانثسرمف م4

 701/ ىلع رصاق ال ىلع روصقم موال روصقم

 هالك فج8:4514:5114 ةحراطملاو ةمتاكملا با ةالؤءؤرلج (روار ربقملا

 #44 بساكملا باك ٠٠١5 نوب راكملا

 مجاب ( هنوقوم ةلاسر ) بتكم اال ب

 4ا/# ىرفعلا بتكملا هس :هيمظعالا ىف ىئادتبالا

 111 ةلكملا 114 البرك ىف دوؤال بتل

 1س كم 184 زولكملا
 ه1خ ( ىنايملا ةةقيلطلا ) ىفتكملا ممول وس تهرئاثلا ةدكم

 34م6 تانيكملا

 3 ىئاملالا فرممملا قافالاو نيتارفاا ىلع :هحالملا 1 ةطياملا

 محم طفلا طالما هواك مد جلل هكرش

 (اةدااغللا 00* هيه طام ٠١6 تايالملا

 عقاب ة[1ءاجاطتس كلم ناو ةةقملم

 هم كب زانع هما لع

 ؟مودادق ىف هتادراو ؟ةوءا519(كرمكللا ) سكمملا موق كوسملا
 4417 قدنزت قطاع نم الصنم وه دادغب ىف هدوجو 19/ نمل 21

 4٠ (نييليلا رسالا اجو دح ا)/ اص ممحانم 444( باتك )

 سيال( باتك )
 هرم ال نع
 و ىماط'تارفاثم [كوف-؛طىا]وام ىرانم

 ننال لوك ةراشلا دقانم

 رج ادم للعسطاناةمصتديراخبلا ىوقلا ثعب 441 تادافالا عبنم

 لو 1080 هامالم» :هيلار وكلا ىوقلا ثعيثع

 د] سته 43187 ( باك ) لامعالا بخاتم

 ١ هز927مو ( ىساعلا ”هقيلخلا ) رصتتملا

 نكفلا 314 مثدالب ذو رايد ىفو مف رطاوخ ةمحءةموعوناب

 6092374 قفللا

 م5٠ تاليوشلا رثنم م17 ( قفتنلا دنع هائعم ) رثثملا

 نيننفتلا#

 فم ل

 م18 سدتم

 ميو 04420116481 رذنإا نبا ناممتلا (خسوءوا)141 نختم
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 مله برعلا فا نم ةيلاثلا ةنسلا داوم عبط ثااثسرهت

 141 نشل وو اسيد ”هقزتملا

 هوو ةوضوعع مل هءوسع( ىماملا ةفيطا ) روصتلا هعلروستم

 ه.م ( نودعسلا دادجا نم ) روصتم

 ةءةامم14 كراكيب ليا مور هير بحاص اشاب رو هذه خ ١

 امككا ملل سلالم ةيروصتملا 1١48 ىروصتلا

 ا1وا/ ةدضناا دمه ةصخخما

 7019 تارظنالا هوج قطاملا باتك

 الود'دقب نمر وابوي يا رختا عن 134 برعشلاو لكالا بادا ىف'هم

 وبال هل عمك ةحوفلم

 معمم ( ىئابزويلا ) بكلملا  هزو6 رصق م روقثلا

 علو ىلا راوو ةاتصطالا الم

 1 هيدا 4ة4 ىئاحنتلا كليتم

 ود ةليمملا جمس ىدبلملا

 ماو ىكاطتالا ىناممسلا لاهم بهارلا

 ما17 ( ىماب فيلا ) ىدهملا سجس. ناتسغادو ناراورجابم

 ميونلوك بايع ناو كمارباارابخاىفبترملاؤاؤالا باك 1ع دمسلا ىدبع

 6.6 ( نودمسلا دادجا نم ) أئمم مها ؟هياه ال ”ةمهم

 ة٠وه دواد مئاع ىبا ناب بقلملا ( نودع ا دج ) جام الا انه

 4م ىدب وسال يريص وبلا ةديصق حرش .هيهلالا بهاوملا 1 ةليهلا
 ههكروم مياو ريسلا 34 نيقرسثتسملا 52

 ها١ ىكنربلا ىموم "17/4 قت زو»
 هز مظاكللا رقعج نب ىموع وه مظاكلا ىو

 419 نييحالفلا نسح خبشلا نبا ىبوم 00+ ىجدجايلا كب مظاك ىسوع
 مءناله ىوسملا ليسوم روتكدلا لبالا

 نو اهدنا رج هرج الاء وقس ةوعيموب فسر معسل لصوملا

 ه.و/454(شواكلاو:ردنكلاىا)قوءرحاوقوملاة19/(باتك )زيكءلا#لاةظعوم

 * امو رسص» ريباوه عمال ىديوسال ىويثلا دلولا ىف ةلاسر
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 برعأ! :هغا هيلاتلا ةهنسلا داوم عبط تلال سربش ١ امك

 قد وهو 5645868 هءاولاو تنؤملا ؟ةو د والاوا نونمؤلا

 ىلغفاو ىوذءمو ىزاحم ثنومو قف

 مانو حام ١41 خيو“

 همم ( باتك ) لادتعالاو جرا نزيد ١١١ كرز ريم

 مهو ليلا عوج كلت كتم ى

 نوداا فرح
 الاب ( ًاريثك قرت دادغإ و كال بحاس ).ن

 ردا ىف ىخ ركل ىماعلا ىداناا قم

 َّ 659 بسحلا حصانا مانام“ + م رصأب

 ل4 ناءشحلا اعإب صال  ةءوعو وجوهكم د1 نودع _ااشاب صان
 ؟ةق سمايلا سصان مم ماش نيدلا رسصان

 ؟ةوقىئروطاتا موكب ىفح فدا موسكو واكس سته رصالا

 روكيزمال لستم لكلا تسدرجا# روعات ومس قباسلادادفب ىلاواشاب مظان لاق

 ١1و١1 (عاصرملا) ملا  م.ه كيفان هذذ ( رمت ) قاتلا

 40+ شاينا مم تانايثاا ضعب ىف ءالسااو كاوشالا دوجو

 ( ةحتجالا تنل 11/7 ىعابلاا
 مام ( ةلاسر ) ةروصملا "هن رعلا فدصلاىف ةرمتعوذما

 481 ىطبنلا طلال  والوكد نيملسلا نييقارعلا تادانمةذس

 لوح !؟داسام ةلبناا لوح ]؟نلسام للا

 31+ ( ءالبركىلإل رازم )دوه هللا ١ 4؟و(ةيدقةنيدمإ/ رظ) دوم

 ا مول ىمالا لومحلا حلات

 مواءهوم مدخول ع5 ركذلاو

 وع لطسلتسمساع لمص تاع

 مالال ت

 75( ةيلصوم ةديرج ) حاجنلا هده رسءاردك وم

 ريغ ةييمح عة ىل همم ةاجتلا ةديس ىلا ةيعل

 ةهركاةكلال“ ل51 وهون كالو د

 فل ل ا ا ف ل ل حلا ل

 اجلا

 918049: 01440 015 اسالي
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 ملال برملاتهفا نم "هياثلا ةئسلاداوم عيمج تان سروف

 ةئسىف)ةيمظاكلاو فجنلاو ءالبرك راوز سءو ف جت اةمطمس و فم ةدبرج

 4م. فجحتلا ىفءالاعهوهتم يش ع هوه اقوه جبتجتلاري مروالحول »دخولا

 مس نابانزيط لالطاىف مهتماعو مهتساخ نييفجنلا ىأر
 لن تهم 414٠ قفحلانيدلا مع

 موو ( دادغبيف ) ادب بيحت ”ءدارك ةلحم سوفت هاله اصيش بيت

 14086 ىربلاوا ىلبحلا لحتلا 737 تامجلا

 ةهوج تحناا ؟ةق( هموظنم)رهدلاو نمي

 ؛ةم كلا واخت ميم(ةيففلانملرازوح

 مع ( باتك )رثالا لها حاط همىف ركسفلا حرشة

 مهم بعشلا بحاس هك دغر

 750 رمش خوش دحا ريج نب نالرخلا وم 2680 كلملا ومع
 راب ة[دونإا“ لسملا ودي وحب 1نسترعاللسملاةودب

 هذ1 ( رم ) نايسرغلا هرج كب مدن

 دوك ( عاسرلا) عن ١41 ىلبا ويدنمر
 هوب ( باتك ) بولقلا هز ممم فوقا قزأ

 17421178 برعلا ءاسنو لييذت -5- ةيلماحلا يف ءاسنلا

 هرم ىاستلا 1؟سيدعب ومالسالا لبق اب رعلاءاسنا 1مل

 7م. عئانصااو نهملا باصصاىملا :هيسنلا قامو نودمدلا بلت
 مو ( طخا) خسنلا ةموءوعإ ىخدنلا طخا
 م4( باتك ) رعشو عب / ثانمىف رحسلا همن  مال» دوسالا رمشاا لست

 هوال لشنلا مو. ةشئيغارم فشن

 مجو ءاقرالاو ءوشنلاو لوحتلا بهذم ىعادب

 منو 5 ىنولالا باك ] لو.هالسا ىلا رفدلايف لومشلا ةودذ

 سنه [ ىموتآللا با :5] مال-أا راد ىلا دوعلا ىف مادملا ةوشن
 م4 هقارصتلا ه٠ :هيءاملانئارعلا ةقايفةيب ع ضوصت هم نيعقرم

 مم ىموطلا ريصتلا 5 نيبيست ةسردم 4144( تدل ) ىعنلا

 411 [ باتك ] فرصلاىف ماظالا حرش موبم نزيذا!تابإ ةريضأا'
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 برعأا ةفل نم ةيناثلا ةنسلا داو ثالث سرمف < هم

 مسا 4تهيلابخلا تاياورلايف رظأ 1موعءلا# وتناربسالا ةفليف ىح ران نأ
 عم تاداعلاىف ةرظن وماما ىفوخويشلا قوس ةدلب ىف ةماعةرظن
 ه٠ [ةموظنم] موجنلايف ةرظأن همه لعزألا بساكخيشلا كلك اة رصصن

 هيا كي فيظن ناماس

 ه44غ نامعألا ىداو هؤقنمو42 6112 4مورذملاننامعتلا
 ماو «ياممتلال لك يجهجايلا ىلاج نامعأ م عرصنتل 4 !اروءالانامءالا

 7701 سبك رس مومن فو رح ا دوس ةم نب ناجع وك 1 نب سيك رس نب نا وك نب هللا ةمعأ
 ميم معن وبا ظفالا وو ةلاصكلا كن مت

 قمل ىثميفلا ؟ةقا نش
 721 ىدي و الة يكملاةل> رلا ىف :هيكسملا ”هحفنلاباتاك ٠١4 ليينزلا ”ه

 ةيدنؤكك [ دوم ] رش عمك تاريوثاا م

 484 لزحي ذوفن ١4 طفنلا
 لة سيف تساا عماج 49# ريفنلاو ريغصلا سوه [دادغإ |اشاب برجت ةدارك ةلح سوفت

 موي باقثاا

 عيا! اددمال لضاف دع
 416 ( باتك ) قدزرفلاو ريرج

 هالو ( ةلأاسر ) نتروه هيتكام ىلع مالسالا ىف ةهيفسلفلا نيمدكتملا بهاذم دس
 4مل ( ءام ) رقتلا

 م16 بقنا كبديز

 هر دورم 449 وصلا تكتاا

 مرو [ باتك] جاتحلا بام ه5 ءىرمتخزال :جدومملا
 هلا ( باتك ) باوصلا جمل هاا[ انيك ]هغالباا جم
 سلا رم تماووونعوس (كسنأ اق. ةعرا ٠ رع

 عةو فحلتلايف ءاشأا ره »الا رفصالا رهنلا
 "4 مام ةيحالصلا ره

 ه١ 7 رم ] قوقءلاىولا [01١ رع ] ذوجملاىوت
 موحبقحنالل ”ىثاولا  سءمك ةديرج ] رداوللا
 وول ىدللا دوت اللا محل هبوثلا
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 مله  برملا :هفل نم :هيئاثلا :هثسلا داو٠ عبط ثلا سروف

 مالا ىنارمطلا ىروتلا نيحاز ريم خبشلا ١*6 قكركلا ىلءلاديبعنب ىلعن.دلاروت

 4هرولا | مال[ سوخرب منا ىرونلا
 436 شوخاموقيلا ١ 455(ةئدق هنيدم)[مويادوامهبد] ىسيأ

 هنو ( بوث ) ةنيثلا أ

 هلم ااا ىوم هلق ع افصأ ىعع داع

 هدو « دادنبيف نمط د لتءاكو

 ءاهللا فرح
 هوه نوصراه ماو روتكدلا مزج ىنايعلا ؟ةقيللا ىداهلا
 موو ىقشمدلا كيرشش نإ ىموه نإ نوراه 5117 ديشرلا نوراع
 ميه تاءارقلاءوجو عمل نم لوا "هشئاغالا هعاغ ىوصنلا ”ىراقلا نوراه

 هوم فاثم دنع نب مئاه ة.م [ نودعسلا دادجا نم ] مئاه

 501 ةمهم مصالاو ةماه 4097 [دنو ] شولاه

 ٠04 ىلعزخلا شولته مال ىناتسربشلإ نرلا هيه ديلا
 دة ةيءادهلا ه٠ نارس دمحا ني لوم

 دبع خيشا ةيافكلا حرش ىف اهيادهلا باك عنويومأل 1مماتسما :هادهلا

 م04 فيدهلا سيال دسا لآ نيسحلا

 «الال "«دركللا هقالا ىف "«يديطلا ةيدهلا باس ىبارعال ىبارعا ةيده

 هوم (ربتا نوزب وه) ربلا ه م46 رهلا

 هاك 2 هلم ملال فاح 2هزو دفستره روتكدالا

 م4 «ادرازه موه [ ةدلب ] ةرالره  هملاب نمره

 "و ]1.11 ع سه .جج لهو ةزملا

 61١ [رك ] ثايلهلا سام رمحالالالهلا هيج ممهوكآلوه وا وكاله
 هو نييمظعالا همه هى غدوب#

 ةهملال ماصتع ٠٠١6 صحهلا

 ه١ سلا تن دلغ دوال هثهلا

 484 ضعىلا هضعب ماسقأ هين نسحا :فرطلا سده
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 برملاة غانم ةيناثلا ةذسلا داوم م. ت'لسربف ٠

 نعم ةيدنهلا ةدس همه اةاسناا رييثلا ىنحتلا ىدنهلا

 ؟4 ىموسبلا سنمال ىرته هو. نصئلور ىرته رشا

 ملا [ رم ] مهلا 40040 ةزغهلا

 مو4 لجوهلا 1079 شيلاوهلا

 ؟ةمل دوهلا موم (دوملا عع ) دوهلا

 مو راخلا روه 1١4 شارأ ىبا روه

 هزم 11م 11ةمعاعاع راكنو وغوه مروي نتروه

 هدح نافوه نوتأ هزم 6. [[هئاسدصم نافوه

 ؟الال ىنانويلا صاشلا سوريمو» عة مهععهم وكاله وا وكالوه

 هزل ثيم مالا ايح وهو ( نييئادلكلل هلا )ايه موقئاما رديوهلا

 حا (عحتملا وا ةهنسالا مع ) ةهئيهلا هم ةريه

 هاةىدم نب ميهلا 00ج هيعامجالا ةهئيولا سدال [ باتك ] مالسالاو :هثيهلا

 ا“ ستودوريه 405 ةيفيلغربهلا

 4809 ( روباحا ىف عقدي رمت ) لزيهلا 61١ ( رك ) نوريهلا
 ام6طمامعد (ةراوكملا ) :ةضييلا جوله نامي روغت نم ىبد ىف :هضيهلا

 واولا فرح

 اب ناثثاوا دحاو دارملاو عملا قد

 ه1 ىسايملا مصتسملا نب قئاولا 7”؟ عملا دارملاو دحاولا ركذ

 44١ ةيوطرالا ىداو جمع [ ىديوسال ) بجاولا ىف ةلاسر

 عحح ةقيتح ىداو عوج نانا كهتتا ةراصحلا ىداو

 664251410 مال-لاىىداو 4 مهه رساودلا ىداو

 عوح اتسسلسلوتتكتم ريكلا ىداولا 4؟9 ىرقلا ىداو

 دم دادنب ىف سكمملا تادراو ه44 ناممثلا ىداو

 ةجودافو مءابىدتقاندلا رونىطسم هدازظعاو ؛4؟51(ىالاريما ) عزاولا

 منمئامجولا خو ]هعالس“ معولاو ةمصاولا مه دادقب «الوملاو ءاقعتسا

 مو ناناينلا ضعي ىف ءالسااو كاوشالا دوجو هالال تو.ئازو مسوعجو
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 + تااثصرهت

 ايمو ذابانزيطو تازيريمط نيمسالا ةدحو

 قالا كح“ 1 خكلال دادقإ الو ةعارز ريدم كب هيجو

 مد نايدولا 40+ ( دنولا ىءع ) دو

 ذسو ةيقوسرو 2 موو ( ما ) ةدرول

 م#0 ( هتعاتسو ,ذاخكا ) قرولا 2 4م ( كروا ) ءاكرولا
 معيطانراا زماننا ها م(ةسود)ةسبابااةقرولا و٠ يملا قرولا

 "16 مسخ عتسو ما خودو

 ١مم عاشولا  ة.م(ةهئيفسا' ىف ط والا عارسشلا) ىئاطسولا

 0 هدوم مشولا ةكارشو

 معو مجعإب ال هفمافصو نب رحبلا نقادم فص و 41 «ةيماع» فصولارثك !ينمع فاسو

 144 « ناويح ه ىحيصولا 40م ةلصولا

 و 151 ىمولالا ركاش دمحا ةقو

 انفو 51١ برقعلك !نمذافو

 !!ىضاقدفاؤم طخ نابعالا تايفو

 هعو طظعاولا فام همدم

 55114 ىناردن زامل هفادع
 مالا « باتك » ناكلخنإ

 ممر« باثك ه ناتسدرك رابخانم عئاقو "ال4 فو

 5514 ةرصبلا ىلاو لكو 4ال١ فحالايف :هميقو
 مي.4 دا ىف » هبالولا ةعبطع هلال ةرمصبلا :هيالول اوديع نيذلاةالولا

 م15 كروو كالو يتمم 44« لثدلاخلاو ماانبشي لالطادلو

 مووب 18 طلعس ! كلو 1و9 كليو

 مس سنكلو سرع ا1ز«ثشادام كليو كاو

 ةاولا 7 نكوكللومماو

 مهرب روعملو ريما ماس خولو

 7“ نكوكاو ماو ه9 نوسراهماوروتكدلا

 همإل ىضاقلا ىدنقا ىهو «١4 عاصرص» نانو

 ؟ؤ1 بيهو عمال [مجكاسلا مولا

 ءانلا فرح
5 0000 

 © عفا ىدقا نيا عشت ٠ ي



 داوم ع مج ثلاث سريف هك برعلا ةقلإ

 ه٠م قوشايلا ؟ا/ل8 ىنيولا نيسإ

 484 ىوخلا ىورلا فا دعني تونإ ردلو ا ههدءهه4ىومخلا تونا
 هوو« بانك ١ ىهدلا* 484 ىم صمت! توفاي ردلاوب!

 هما سردي درعا هما سردي» ههنجا
 هاك مال 2601 قكربلا داخنب ىحم هسا نسج نسما

 هم1 ىولعلا ماقزب ىح 454 طاطخلايف
 مو/و ىدزياا دمم 5:8: نوذمكل اذا

 م15 ىناثلا دبزإ 5 مونايفسىم'ناهيوامم ندي
 ١مم عاصم و ىورسب هسا ء نيز » عراطم نب
 ةءم غامتبلا  ةمعع علشد عراضم علشب

 ها١ رم » ضوفعللا ههم.ئ46:4 بوسعبلا

 436 سيكرسس موعل بو مال دلأ بوقعي
 م١1 دوادزإ بوقعي 616 قحسا نإ بوقمي
 ه4 عونم بوقمي خيشأا ٠.1" ىنامرقا'ىورلافااطع نإ بوقمي
 ةهل١ [ رمز ضال  ةره ةمد/وح# ةماعلا
 454( ءادح ىا) ىنعي اذه( عاصم ) ىونمي

 م6١ ( عوسيف ) عاصتا عاصني 454( ءاذح ىا) تهينع

 م05 روع اذوع مو. دوهلا
 الال رفاج دوصقم انحوبسقلا 814 ديشرلابيط انحوب

 414 ىأ
 ممم اياز تاسوي 4480:4413 ىنارجبلا سوي خيشلا

 كلا امون فسوب همه دادقب ىلاواشاي ف سوي

 ممم طيلبظ ىدتتاف دوب سل ىنوراملا كرب رطبلا يئانلان
 مال ىلسوملا سد

 مب نوننب عشوب  «اله ىدا,ماافسوب ندع نب ف سون خبشلا

 رد ف-وبنارطألا
 رأافسوب همسك ةمياغمللا قزرفسو

 ماس لو

 451 بتكمةلاس ربح اص هو سنوي ةو٠ نانوبلا
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 هم اهريغوا ةيسن رفااةفللايف لياقما ما ىناةسروملا ظافلالا محمص ىوخن عبار سرب

 اهريغواةيسنرفلاةغللايفلباقمامل يتلا ةصي وعلا ظافلالا مم ييوحي عبار سرهف
 ممجحم (مدهبلل) « ربهم مسا » نويع
 كطوعمأام ("هكريما دالبىف ةلببق ) طمق وللا ء طمق ابا
 ةعماح ر ةععلم كذ ( "كريما رايدنم ) ”هملقلا
 قعطماطمع 7 ( "هكريما لئاب 3نه ةليبق ) "هبمشا
 ةقالعسم , قحتغمم 1 قارملا ف ربت وهو ع ميظع

 معالع هحلظعساوسم 1
 ممعع مدام 306

 ق4معممانسع 4 (ناسنالا اهب ريطب#ل 1 ىا ةرايط ) ةريطم
 قاوبع( مادمنعز 29 سقوق * سقوف
 قازوستنا 163 ”ةيمحمالا ”هفللا
 قالا 49 ( "هكريما دالب ىف ره وهو ) ”ههامطلا ,ىاطلا
 قمررمرسم 0 ( راحلا ىف عضو ىتلا مالعالانم فو ) صا

 مماكةمصسع 31 [ ةلحنلا و ةشارفلانيب ةبيود]"هشارف ةلمع
 قمعورسر فاع ٠ قز رطن

 كم هحومأ 68 [صالاب ذخالل لاقت ةلك ] * ايه ايه , لا اي (شرع)
 (قرئعمم ةةطنق), !هللء ةحولمع 485  [عورزلا ىف رثكيرادواجلاكتاين]رسود

 ظومطتعم 1 ماهم .قالح
 دموع 18 ( ةئيفسلاوا ةرخايلا اهسم هرجام )ةبيتج» هود
 ظدتا 160,161  ءىتاتيو تايتي جاهين (.ىجوف ءىجيف ؛جيف «.بيي) ليمرب
 عمم ل طماع ( ةلودنك « ودنك 'كودنك ز جودتك

 طظوف-اوغأم 9 دلوم ىنينال
 86م]ودغعطتعتطم 9 ( ناتجولب ) صولبلا دالب
 8مامهد 55 ( ”هيرجح ) طايل
 ظئلاع 89 ةرك ٠"هيرك ؛فورذذ ءةرذخ ( "هك , لبت) هنو“ "هك
 ظظاومنؤمرم 6 ( امسالب ) ةلبجا

 هاوعمتلاع 7 [ سبدلا )١جنكشالا وشح
 1طمعمما 4 ةراهسج رط.ةلاقول
 ظمسسلمم رامفمماعم 0 نامرسس
 ظموصعطتوم 0 مشايخ «تاسفنتم

 ممله 4 ( ىقتسآ ) قالا قالمم « ةلاح
 ظووصتم 3 [ زارب ] 'هبشا
 ظانم» عوام, ذصفعماع 377 « ايئوطب تغفل باودلا اهتاكا اذا ةيود » توبنقز
 سعوا 14 كم“ ناويد

 يصون هنن مطاع 7 [ ةلواط ] ؛بتكم ؛رطق ؛ةدضنم

 010م 1 ”هيكس
 هوصمل 53 1 * "هعرت “ ةانق “ره
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 2سنل

 تنداش :هيار  |ةرابط]
 روطتلا ماةرارط
 [ جيبست .هنادرازه ] ةحبسم.ةحبس

 (هكريما ف رن ٠
 ['هكريما ىف ةرورستم هءطا ] هسارب نج
 « ةراوك هاهضيه

 + قاوم 0# فرب

 ءافنط ا ءتةعاج

 للا باص

 (ىزوع رت ٠ ىزورمت رايخ ) ءابد * ءانق

 ىدقوقوا ىستوف سديرقوا نايبرأ
 ليشم ؛ ةماقد

 « سويراد » راد
 ةرارغ .'ةخاش ؟فورذخ
 فصول
 عاصرملاركس . لردع
 « ! كرو ٠ كلو » ! كليو

 « نورتكلا » ءابريهك

 عامرلا كيز
 كياعن

 ءلياطالاتاذ“ هبط .ف خز.روماخ مويلاةئبا

 ةداذ © لزيفم , وايل ١) لالز, ةلطك
 لاذ ]

 ةهيساج هاب
 ديل

 اهريغوا "هس رماا:هغالا ىف ليا ةماما ىلا” هسي وعلا طافاالا مح «ىود ع

 ( ها حمانما 58-83

 -- عة ساتعأو اع
 (ةطهرسامإ :

 (طحسعر سن الرع 1

 ( حط همعارمع ل9
 (طتصلصصوب ل!

 ("طمافم 18

 (طصتساأ لم ل
 ل

 ("اهملمدرسص سس 16
 ( مستمر !انسوع هن هتطسام كاد

00 

51 

 فلكل
 قينللا

 سستم 200

 (توسستسووتسم لع مماتمم 21 ن
 (ةنصعمسطس# مماررعمأ 323

 0مم ماع -دلعمم م0

 1دوعنم 05

 1دوودم ممأ +185

 طتقلامب زمسهمأ ءامهظما 0

 ]دا ممسسمتمع 13
 طوصمت“ ( تسع (هانصتن) 1

 طط طلمص 72

 11ممصومم 4مضخ

 طوف" نمع اهنرمتع 9

 طممادعع 5م

 طمطقمعع م.!ا-12. نان, 8

 [كمسلا ىولس كلان م. لزيفم ؛هباذ لزيفم

 ( جيايلس * ةليلج . الباز .وليلج «ولالج ,
 نام فصتاعم 1

 ممم
 ام طفصما تدرتوم, كق 1, 288 رفقم*ةرافغ“هيشاش“ سف“ سيف« شوب رط( 2

 بهذ طبخ «( نودبط)

 ( )دع
 بص ديدح « نيهآ

 لا للم نصب

 طلاسم 3

 طاسأم ان
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 8 اهريغوا هين رفلا ةخقا ف لباقعامل ىنل "هيوم ظافلالا مجسح وحي عبار سربف
 87عام 0 ( دوبنزلا نم برض ) عيفس
 سطوع 7 (ة«ريما رايد ىف لبق ) ءآرش

 اهصدعتمم 7 ( راجشالا ضمب ىف ضيم ) لسملا ةوبهأ

 ظدومع 3 ”ةيرانأ .ةدامس

 0 عدعع سدهعاتم 3 ركذملا قش ءركذملا سنج «رئاذم

 6عممع ؛ةستصتم 4 ٠ ثنؤما قش «ثنؤملا سنج ٠ ثنوم

 ومع دونم 58 درجم «ىوتاخ“ كرتشم

 06مم ,دثااو 465 ( اهنيده مسا الشرج

 طمع اههؤنع 36 ( ةثبملا تافل نم ”هفل ) زاج ءزعج

 ]صل قنص امصصعغ 4 '"هيارشع ةلركت ( ةوكب )

 © هتماع [ لقصف نمو (هنمتع ) 1 لك ٠ لج

 011م 5 («دادقب "ةيييعدهو) لق ٠ زرغ

 0 ءاتع همتسملع يناوي> ميمطتوا بيكرت*ىناوبح . زرغ

 نهد! وم 9 (سلدنالا ىف ريش مسا)ةراجحلا ىداو

 6 ههلماوسحتع 6 (سلدنالا ىف رب مساالريبكلا ىداولا

 دنع 60 (روبد) روبنز

 1165 ( لتعامنن6 ] 1 (( نييئاداكلا هلا ')ىناوا“ ايه ءايح

 16مامجع 66 ( راتكم ) بيرج

 1116«هعارفطع 49 ةروصم ”هياتك

 1مهنصعا 407 ٠ىيبط قوس :"هميبطلاقو-)٠'همع واهو ؛”تهياده ٠”هيقيل_تهقيملس

 ( اهذاختا بتاكلاب نسمي الو اهلحم ريغىف كرتلا ابمضو ظافا'ءذهو ٠ ىربط قذيسنا

 لومتمموتمف ن3 ىراعكنا

 لءامع 4 مع ةانسم

 لوم 7 ( "كريما رايد ىف ةليبق ) رطاوخ

 اكمل ار مدد اههععغو 4 يود ) 'ةميلكا

 ]سطو م1 ريتخم

 ةطمسعطع ,دتلاع ةث سشئارعلا

 آمع 10 (:هيودب ”هيقارع) ةدوراج“ عيبرلاةدود ٠”هشارفلا ةدود٠ هصومعد

 ةمجىنون# 1 مالكتلا قلقم حتف١ قلغملا حتف

 آنوطعممع سمسم 3 سورع ”هيوقتم وا ”هقسفم

 ةطمءعمسوان5؟ 16 ةرطا

 اةكهعطتمع 902 عومموا ةلآ) (ةهنكامت ”ةنيكامن :هنكم ) نواممو تانيمم ج ”هنيمم

 (ًادساو المع ليست تالآ
 [هصأ# 3:19 (  دوبيلا لج ؛ىنلا سرف؛ناتب وبا ) هفوعرس «ناتسب بحام

 ةمصأع مءاتوتعدمع 0 اهذيد ”ةفوعرسس
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 اهربغواة 1"همالا ىف لباقمالا ىتااة«صيوملا ظافلالا مجعم ىو عبار سرمفهح

 المماس نيلسمتح 3 كئاش بدخج >0 للا ( هدطقلا مسا ىلع تعضو اذا ةريشح مسا ) ”هقرحم قل نان طمع 191 ( "كريما رايد ىف ةليبق )كلم قكنسام مساع[ راسن لال هيام هع ربضتم ”هقوع رس حاسما ممتعا ”هياو ”هفوع رس
 لا نح نويكيكم ( نولئاقع ) جلس حارم»» 10 روطت
 جانسسماأ» ككل نينءؤلا ريما دانسات دع 2 ةاك احم داطس كدصم طل ”هعيبطلا ةاك احم
 21و مهطام! ا[ ! كرو كلو ! كليو
 حاسم 17 « راجشالا ىف ةهاع » للا ةودنا
 طالم

 31 نايععمال (دئرلاا ىف جايرلا مسوم)» تاسربب ٠ لاكشرب ١ ميج رطم داون تاتز
 جلرنسمم 204 ةفحتم و فحم راد
 رافلا ناذآ

 3لرودوالع 15
 فارسا جا فرس- 2 < تاردتحلانم ةيئر د ”هحتجالا " طورت للجماع ك5 ولم نم ) وام اوم

 حيئسرداتع 10
 تويكس دعما سم . جدهم ل.ل ”همواظنا ؛ةءاظنا دمصخس | كلكاملاث ) 1 يىلاواو ايه 1 ايح
 تميئاسرس 4سح (تامن] مسود
 تهكم . ناوبد

1 )2 
 «لاقمما اني 1 ررغم ؛ىعدر

 كلل سا ءاش نا
 داش رع كج ريفوا : ريفو
 درجتسس ؟ممقاسم تنزل 1

 ططسسمسم ثئل1
 طار ناستااع سام ةنلا

 النعال !انذ

 لص ا م |!

 هاوسست 110
 قي اسخأ لهن اكاد

 ]توت سمتب - ةلريلم 2311 0 رموتستم لكس هانت | »لذ
 م موسم 1
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 با اهريغواةيسن رفلاةغللا ىف لب اقمار ىنلا هصيوعا !ظافلالا مجعم ىوخم عبار سروف

 طمماتاسم ظتمطعوءوم 95 (دوملاك رجش ) برغ
 طوممعاوتمم 3 «ىيص راخف ءىنيص (١ ىروقرف ) . ىروفشف

 طوتصت ( ممنماع ) 0 (نيمدقالا نم موق) طنف . طنب

 طعممماومسع 6 ) اسالبواو ري ) ىلوا ةلبج
 طوععومدم 19 (راجشالا ىذوت رفصلا ىهتنم ىف تابيود) نء

 © تعاتو] مدلغ 8 ٠ لاتقلا ةوق ٠ لاتقالا ىلع ةوق*لتاوفلا ىذ ةوق

 ظفلندو ( زمهعمنع ) 9 (ةرحشح) ةرفمتم

 ظمادع عم ةطعألا و 4 ٠ لحتلا كلم ء مرسسغ ء بوي

 اتسع لودج * ( ريب )
 1مدقمع , ؟ةسصتصم 8 ( لسالا ةيسراف ردنكسالا ةأرصا ) كنشور
 طسفتسسعمغ لهن 0 حانجا تدل

 عمطمم 9 فوج, ضاوي سوت نودع
 10دعاعم نص - ٠ هقاس * زوبنحلا برض
 عودا 6 فاصقس

 8ءلعمعم دام مطر ةلوسعم 56 ةميبطلا ءآروام مولع
 8مءعمععم ههسانعو رن ةيرس ء٠ةيفح مولع

 عملتو 7 ةلدس

 8مل ءدعأو 8 ( ىرانم مويلا حست ةئيدم ) ,ةيقولس

 عمزو ؟مامد 1 ةلحت ”هشارغ
 ةزعدو ( طمصغ) 5252 (سلدنالا د ايد لابج ) ةراعلا

 عمات سقم 8 قاهلس « ناهلس ره
 همم 0 ( سودقهطنسا ) سودووطسا
 قسطا معصعم 9 نرفلاةفصخم

 هداأونع لع تلمع 8 ( ساحناا تاتيربك ) ةراجنز

 قادم 4 (ةايحلا وا حورلا ةيقب) ءامذا
 "[طغطعم ( هصععممع دتلاع 0'ظووماع ) 7 ةبيب ٠ ةويط ٠ ”هبيلع
 "11ه م1 98 ( ”هكربما رايد ىف ”ءدلب مسا ) عالق ثالث

 مامص 0-189 فورذخ « ةريذخ ,”هرذخ * ةريرف “ ةرارف
 "وطلع هدي طمعوت 96 ( ةلواط ) بتكم “ةرا م

 "1مم ق طصقومسعم هد ق مماعتع 28 راخف

 "21'هسصنأ 0 ( لولب .عارصم )* ةماود عاصيخ

 - 411'0ءمتمعمع 89 فورذخ ..قرذخ ءروعالا

 ؟جسنالم لثدمم (هدصتع 6 عاصرملا كاج
 مسماصأع لكثتصع (هدمتع 85 ةلك
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 برعلا ةفل باتكءامسا ىو< سماخ سربق 54

 ةنسيتلاع 91 (عاسرلا ) مود
 "نسصماسكاع ل ةزاربش
 "اكمستا 9: ةريزاخ « ةمقيع
 كتوم ,[ طلخب سا ءاك1 سار ءلصا ما * با
 )«نيراد

 اا نعمالع , امج

 كل نك

 برعلا ةغل باتك امنا يوي سماخ سرهف
 سلا تذإ علا هم عه رضيخالا ريصق سا ( ىركش دوخت )ىس وللا

 روهسلما ةيدإلالا

 411 -4.# اهراتسا كتهو ةايللا رارسا . ويمآ كاج روتكدلا
 ةدالسود٠ قارعاا ىف قاباطلا لمت - ب.ا

 هلا 2« وو هو» و ,ودسإب قارعلا ىماح ميهاربا نيب هنطاقلا رئاسش
 وسل 1 ؟عووومو مآ ضاسودا دش
 ءاليركو جتا اومالسلا راديف ةعابطلا ء مصور بوعرس ةةعايطلا لاله لكح

 نيملسملا نييقارعلا ت'داعن

 ةهعدقلا قاباتزيدط موودسعبو ذاانزيط لالطا وا تازرريعط سوه عمم

 قارعا ةلاع 4ها/-١46 دركللا رايدىف لسعلا عججوا رايتشالا مما مالك
 هه. وم اهيراح هلل

 بدالاىف نئاوا 1وى -لو5 قارعلا باتكو هحاصفلا ب ىبارعالا نا ٠

 مرعبسولا حايصلا ءاطد موك سوح
 شع 4+. موو ( ةديصق ) هدلاو نم - ىجوجايلا بينم مهاربا

 ةايطاكلرتمم ىف هجرى سو,٠ موجنلاىف ةرافن 444-418 ( ةديصق )ًاديحو

 هو. -ةهوو

 طاصااريغو طاصلا نيب قرافلا باك نع ةدافا س سويئالا نيسا ليوغم
 "ها 6

 ق'رءاا ىف نفسلا ءاششأ ٠١4 وج قارعلاىف نفلا ل ىليجدلا مؤ
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 هج برعلا قل باتكءامسا ىو سءاغ سره

 راكفا ؟5س؟1/نوبديوسأ'؟ءو اوم نفسلا يقام ءامسا وو 16
 الدو ءرملا ل6 سا انو نييبرغلا بكلا عوعنوو# ( ةديمق )

 رقم مح ءالبركو .دجالايف ءا روشاعع مو جابو ىديوسلا نة رلادبع

 ىديوسلا مهاربا خبشلا حوتفلاوبا مءوعسو ىديوسلا ديعس دمع خبشلا

 تكلا ىلاعلاوبا معمم ىديوسلا دا خبشلا دءاحلاوبا موج سما

 ترعس دمحم خيشلا ع ءس__سهس تهئيفسلا تاودا سمو ._ موس ىديوسلا ىلع

 دبع خيشأا عسب عمو قولا نيما دمحم ل١ عمو عسو ىديوسلا

 تاسارع مو 4# ىديوسلا ناملس خبشلا هس عمون ىديوسااممحرلا

 هيج مال( ايف ةنيوط ةلاقم)
 لئاقو توب ريهاثشم ؟هر عمو خويشلا قوس ليخدلا ناملس

 ةدخاوا هيوطرالا مهاب عمم نينيعوبلادلب دوه سموم خويسملا قوس

 عابر هج فئارعلا مه غمز دحر ايديف ةديدج
 ءادئاوق و0 1م ةماودلاوا عاص ملا بماسرل اذيمانح

 ١ قدص 2

 ماو ساكت

 46 -عمح "ةماعلا ةيذاطلا لوس س ىواهزل

 معه م٠4 دوعقلاو نيتركبااوأ رهلاو سيلا هيعمل سم.

 4١4-418 رخآ* 2 ا زر يعط و'ىئتاسإ لع م ىوام_اادقم عدلا

 ( ةديصق ) فدحصأا « عم --عس تاداعلاىف ةراغت - ىدشلا رقا دم

 عما -ع4هأةبرئلاوةملسلاةاراكوو حمو نييقارعااسنعةرمعلا هو تح

 دارت خا ةلكلصا عسسل( ةديمت ) كينات ثاااضر دمحم

 قارعلايف تايتكملاو بتكحا ىعرص سوس. فارغلاماو تا_برعلا

 ماو سماق

 111--1١1١5 هيئاتسرمملا ب رمش نبدلا هيه ديساا

 !ت'داع ل فجتلا ىف قاع

 ابنك ممهاس ممل فوسلانااىف

 م باتك

 ياحتلا ىلع برغلا سار ب سيب

 ادنع سيردتااو ةءارآ 4114 - موأ

 هوه هوو هغالا ى

 السل نادايع نارمت ةعربم دس ديم ىلع
 هاو هلا ق'رعلاباتكر ريهاشم ونه سس تويم
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 بيحب برعلا :هفل باتكءامسا ىوحم سماغ سرهف 03

 مورا موأ برعلا ةهغل نع عيباسلا ددمإل, د سس ن . ع

 ةيدق روق 1مود1م» وتلاربسالا "هغاىف ىخعران رظن - ىسيع قوزر

 ىنمىؤءارأ ضعي معاب_مجو نيرحيلا نقادم فصو ؟اله--هج نيررحللا ف
 مجهم مجم قارعلا ماوع تادرفم 649-64 دادغب

 هوشتلا] وم-545 اهنايزا ركنتو تاناويطاس ايل  ةميئغمللا قزرف دوب

 عوال_هرس لجارلا هظفل نيوأت دقن ممب_مجه تاناويطلا دنع نيذللاو
 م1546 هيلاودلاف ىداشرلا ره ب ديما دنع ةداز داؤق

 65-81١ نيتارفلا ىلع هحالملا - سينرفلا باتك دحإ

 74صاخأا» ةهنسيف نيف رسشتسملا رمؤم . م٠. ن

 1/1١١ 4ىروصالاوا ةيروصاملا - ىناليكلا هللاضيف نيدلا ىحيديسلا

 اوكداوا تورش
 همم برغلاو برعلا رايدوف ةرايطلا جرم

 هيه كيما نيبقرسشلا لوخد رابآ  مهاربا كب قاسم
 ه»٠-هزد ءأ صاسيف نييناملالا تايرفح  نييتاكملا دحأ

 نودعمسلا اتا نودعس ؟4-اؤ مهرايدو قفتثلا ىف رطاوخ 5

 ةهءول6 1

 11-19 قارعلا لك ىلع رطخلا  :هعارزلا ريدم كب هيجو

 ةككسوكا» هيوغل دئاوق دس. ن . ى
 تييضيتم ب

 عاملا ىلع قال سراهمفلا ضعي ىف طالغا عقو دقو
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